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Серпень 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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1 серпня 2014 року Про-
ект USAID АгроІнвест 
спільно з партнерами 
взяв участь у засіданні 
Робочої групи з сільсько-
го господарства і АПК в 
рамках ініціативи 
«Реанімаційний пакет 

реформ». На зустрічі бу-
ли обговорені ряд зако-
нопроектів щодо земель-
ної реформи та дерегу-
ляції, які могли б бути 
підтримані в рамках Ініці-
ативи. Під час засідання 
партнер Проекту USAID 

АгроІнвест – Земельна 
спілка України – презен-
тувала нещодавно роз-
роблену програму під 
назвою "Десять кроків 
для подолання корупції у 
земельних відносинах". 

Засідання Робочої групи в рамках Реанімаційного пакета 
реформ, Київ 

 Стор. 2 

Засідання експертів з розробки змін до Податкового 
кодексу України, Київ 

5 серпня 2014 року Про-
ект USAID АгроІнвест 
провів робоче засідання 
групи експертів з розроб-
ки проекту Зако-
ну України «Про внесен-
ня змін до Податкового 

кодексу України (щодо 
стимулювання розвитку 
сімейних фермерських 
господарств)». 
Під час засідання відбу-
лося обговорення та до-
опрацювання пропозицій 

внесення змін до Подат-
кового кодексу в частині 
спрощення та оптимізації 
оподаткування сімейних 
фермерських госпо-
дарств без створення 
юридичної особи. 

4 серпня 2014 року Проект 
USAID АгроІнвест разом з 
партнерськими організаці-
ями взяв участь у засідан-
ні робочої групи з питань 
функціонування ринку зер-
на. 

Захід відбувся під голову-
ванням Заступника мініст-
ра аграрної політики та 
продовольства Андрія Ди-
куна та за участі представ-
ників Міністерства, Держа-
вної інспекції сільського 
господарства України, 
асоціацій аграрних трей-
дерів та неурядових орга-
нізацій. 
У рамках заходу були об-
говорені переваги та недо-
ліки режиму функціону-
вання ринку зерна, питан-
ня удосконалення моделі 
контролю якості на ринку 
зерна в Україні з ураху-
ванням міжнародного та 
європейського досвіду, 
забезпечення сушіння зер-
нових культур газом, ве-
дення реєстру складських 
документів на зерно. 

Під час засідання сторони 
висвітлювали найбільш 
гострі питання, які потре-
бують розв’язання у най-
коротші строки з метою 
забезпечення продоволь-
чої безпеки держави, а 
також захисту інтересів 
зернотрейдерів, зокрема 
через укладення галузево-
го Меморандуму. 
Також за результатами 
засідання учасники домо-
вились про продовження 
діяльності Міжвідомчої 
групи з питань функціону-
вання ринку зерна для 
відпрацювання шляхів 
вирішення нагальних пи-
тань, що виникають на 
ринку зерна в Україні. 

Засідання Міжвідомчої робочої групи з питань 
функціонування ринку зерна, Київ 
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5 серпня 2014 року парт-
нер Проекту USAID Аг-
роIнвест – «Громадська 
платформа впроваджен-
ня земельної реформи» 
– провела тренінг для 
членів експертної групи з 
опрацювання земельних 
питань у Синельниківсь-
кому районі області. 
У ході заходу було про-
ведено:  
• Навчання членів експе-
ртної групи механізмам 
та методам спільного 
вирішення земельних 
проблем; 
• Ознайомлення з інстру-
ментарієм та принципа-
ми проведення опитуван-
ня; 
• Ознайомлення з мето-
дами пошуку, системати-
зації та рейтингування 
проблем на рівні громади 
та органів місцевого са-
моврядування; 

• Ознайомлення із шаб-
лонами документів для 
збору і систематизації 
проблем та фіксації рі-
шень; 
• Демонстрація практич-
ного застосування мето-
дів та інструме-
нтарію; 
• Практична 
апробація окре-
мих інструмен-
тів, а саме – 
аналіз проблем 
за допомогою 
«матриць для 
аналізу про-
блем», мозкові 
штурми, обгово-
рення, презен-
тації. 
По закінченні 
тренінгу відбу-
лося засідання 
експертної гру-
пи з метою ви-
явлення та об-
говорення про-

блем у земельній сфері, 
а також формування мат-
риць щодо виявлення 
конфліктів та пошуку 
шляхів і рівнів їх вирі-
шення. 

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

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

7 серпня 2014 року парт-
нер Проекту USAID Аг-
роIнвест – Одеська обла-
сна організація Комітету 
виборців України – в рам-
ках проекту «Земельні 
права: консультування, 
правозахист та яскрава 
просвіта на півдні Украї-
ни», що здійснюється за 
підтримки АгроIнвесту, 

провела колективну кон-
сультацію на тему 
«Захист земельних прав 
мешканців села Трапівка 
Татарбунарського райо-
ну». 
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 зе-
мельних прав та вико-
нання договорів оренди 
земельних ділянок з боку 
фермерів-орендарів. 
У заході взяли участь 12 
осіб. 



 Стор. 4 

8 серпня 2014 року парт-
нер Проекту USAID Аг-
роIнвест – Херсонська 
обласна організація Комі-
тету виборців України – у 
рамках проекту 
«Земельні права: консу-
льтування, правозахист 
та яскрава просвіта на 
півдні України», що здійс-
нюється за підтримки Аг-
роIнвесту, провела колек-
тивну консультацію на 
тему «Захист земельних 
прав мешканців села 

Верхні Торгаї Нижньосі-
рогозького району». 
Метою заходу було на-
дання правових консуль-
тацій мешканцям села 
Верхні Торгаї Нижньосі-
рогозького району та 
сприяння у вирішенні їх 
земельних проблем. 
У заході взяло участь 12 
учасників – землевласни-
ків села, які здають або 
здавали в оренду земе-
льні ділянки ТОВ 
“Агроінвест”. Юрист прое-
кту «Земельні права: кон-
сультування, правозахист 
та яскрава просвіта на 
півдні України», Олек-
сандр Токаленко надав 
присутнім юридичну кон-
сультацію з питань, які їх 
найбільше турбували. 
У селі діє аграрна кампа-
нія під назвою ТОВ 
«Агроінвест», яка орен-
дує землю у селян. За їх 
твердженням, кампанія 
не розраховується за 
оренду згідно з догово-
ром. Деякі селяни розір-
вали угоди, але орендарі 
продовжують самовільно 
розпоряджатись їх ділян-
ками, і цього року засіяли 
ділянки, які вже не мають 

права обробляти. Ті ж 
селяни, що здають ділян-
ки згаданій компанії, ви-
магають повернення оре-
ндної плати. 
Олександр Токаленко 
запевнив учасників, що 
підготує судові докумен-
ти: для першої групи – 
про усунення перешкод 
щодо розпорядження зе-
мельними ділянками; для 
другої групи – щодо стяг-
нення з неналежного оре-
ндаря орендної плати. 
Також він підготував для 
кожної групи перелік до-
кументів, які селянам на-
лежить зібрати, визначив 
час та контактну особу, 
яка буде збирати докуме-
нти. 
У результаті заходу при-
сутні зацікавились діяль-
ністю Центру і отримали 
необхідну правову допо-
могу. 
В подальшому плануєть-
ся сприяння в проведені 
судових процесів по захи-
сту земельних прав меш-
канців селa та подальша 
робота з консультування 
та правової просвіти. 

Колективна консультація: «Захист земельних прав 
мешканців села Верхні Торгаї Нижньосірогозького 
району», Херсонська область 

13 серпня 2014 року на 1
-му Національному ра-
діоканалі, в програмі 
«Колос», вийшла в ефір 
чергова радіопрограма 
«Моя земля – моє пра-
во». 

Випуск вийшов у рамках 
однойменної інформа-
ційної кампанії, що впро-
ваджується Українським 
освітнім центром ре-
форм за сприяння Прое-
кту USAID АгроIнвест. 

Тема випуску: «Чи потрі-
бно запроваджувати пос-
тійно діючий мораторій 
на продаж земель сіль-
ськогосподарського при-
значення?». 

	Радіопрограма «Моя земля - моє право» 
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Навчальний захід «Земельні відносини 2014», Київ 

15 серпня 2014 року парт-
нер Проекту USAID Аг-
роIнвест – Асоціація 
«Земельна спілка Украї-
ни» – у рамках реалізації 
спільного проекту 
«Створення та розбудова 
Ресурсного центру та веб-
порталу з прав на землю» 
провела семінар під на-
звою: «Земельні відноси-
ни-2014». 
На семінарі розглядалися 
такі питання: 
1. Загальний огляд змін у 
регулюванні земельних 
відносин у 2014 році: 
- новий порядок реєстра-
ції прав на земельні ділян-
ки: основні положення, 
реалізація і проблеми; 
- проблемні питання ве-
дення Державного земе-
льного кадастру; 
- особливості розпоря-
дження землями в Україні. 
2. Законодавчі ініціативи 
щодо змін у земельному 
законодавстві. 

3. Огляд ринку сільського-
сподарських земель Укра-
їни. 
4. Особливості набуття та 
використання земель 
сільськогосподарського 
призначення: 
- загальна характеристика 
земель сільськогосподар-
ського призначення в 
Україні; 
- розпорядники земель 
сільськогосподарського 
призначення; 
- мораторій на продаж 
земель в Україні; 
- особливості набуття 
прав на землю іноземця-
ми. 
5. Орендні відносини у 
сільськогосподарському 
землекористуванні. 
Мета навчального заходу 
полягала у підвищенні 
рівня обізнаності у земе-
льних питаннях надавачів 
первинної та вторинної 
правової допомоги, зем-
левпорядників. 
Учасникам навчальних 
заходів було надано роз-

даткові 
матері-
али та 
Інфор-
маційні 
посіб-
ники із 
земе-
льних 
питань, 
які во-
ни змо-
жуть 
викори-

стовувати у своїй роботі. 
У навчальному заході взя-
ли участь 20 осіб. 
По закінченні заходу орга-
нізатори отримали пози-
тивні відгуки учасників 
щодо корисності проведе-
ного заходу, доступності 
та повноти наданої на се-
мінарі інформації. Учасни-
ки висловили побажання 
про доцільність та необ-
хідність частішого прове-
дення таких навчальних 
заходів. 

18 серпня 2014 року на 
базі сільськогосподарсь-
кого обслуговуючого коо-
перативу Чиста Флора» 
у селі Спас Коломийсь-
кого району Івано-
Франківської області бу-
ло проведено запуск мо-

розильної установки для 
ягід та грибів. 
Очікується, що завдяки 
цій установці кооператив 
зможе розширити свою 
діяльність і, відповідно, 
зростуть прибутки його 
членів. 

Встановлення морозиль-
ної камери відбулося в 
рамках впровадження 
грантового проекту 
USAID АгроІнвест з роз-
витку ланцюгів доданої 
вартості сільськогоспо-
дарської продукції. 

Відкриття морозильної камери на базі 
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу 
«Чиста флора», Івано-Франківська область 
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21 серпня 2014 року парт-
нер Проекту USAID Аг-
роIнвест – «Громадська 
платформа впровадження 
земельної реформи» – про-
вів семінар для голів садів-
ничих товариств та коопе-
ративів Бабушкінського ра-
йону м. Дніпропетровська. 
Тема семінару: «Актуальні 
проблеми оформлення 
права власності 
(користування) земельними 
ділянками, визначення ор-
ганізаційно-правової фор-
ми та методів ведення гос-
подарської діяльності саді-
вничих товариств». 

На семінарі обговорювали-
ся такі питання:  
• Особливості оподаткуван-
ня та типові порушення 
податкового законодавства 
з боку садівничих това-
риств та кооперативів; 
• Правовий статус садівни-
чих товариств як неприбут-
кових організацій; 
- Нормативно-правова база 
регламентація діяльності 
садівничих товариств як 
неприбуткових організацій; 
- Приведення статутних 
документів у відповідність 
до чинного законодавства 

- Організація управління в 
садівничих товариствах; 
• Особливості оподаткуван-
ня та бухгалтерського облі-
ку садівничих товариств; 
• Порядок приватизації зе-
мельних ділянок на терито-
рії садового товариства, 
На заході виступи-
ли:заступник начальника 
Бабушкінської ДПІ м. 
.Дніпропетровськ О.Б. Кулік 
та представники громадсь-
кої платформи 
О.Г. Васильєва, 
І.Л.Коноваленко і 
В.О.Гряник. 

Cемінар з актуальних проблеми оформлення права 
власності (користування) земельними ділянками, 
Бабушкінський район, Дніпропетровськ 

19 серпня 2014 року парт-
нер Проекту USAID Аг-
роIнвест – «Громадська 
платформа впровадження 
земельної реформи» – 
провела семінар на тему 
«Нормативно-правові за-
сади оформлення права 
власності (користування) 
земельними ділянками в 
межах садівничих това-
риств». Захід відбувся у 
м. Дніпродзержинськ Дніп-
ропетровської області. 

Мета семінару: інформу-
вання членів садівничих 
товариств про особливості 
набуття права власності 
на земельну ділянку чле-
нами садівничих това-
риств. 

На заході обговорювалися 
такі питання:  

• Механізм безоплатної 

передачі у власність земе-
льних ділянок для ведення 
садівництва членам садів-
ничих товариств (за межа-
ми населених пунктів); 

• Особливості реєстрації 
земельних ділянок члена-
ми садівничих товариств; 

• Механізм безоплатної 
передачі у власність зе-
мель загального користу-
вання в межах садівничих 
товариств, які вирішили 
відокремити приватну вла-
сність від земель загаль-
ного використання та від-
мовитись від права постій-
ного користування; 

• Особливості оподатку-
вання та типові порушення 
податкового законодавст-
ва з боку садівничих това-
риств та кооперативів; 

• Правовий статус садівни-
чих товариств як неприбу-
ткових організацій; 

• Особливості оподатку-
вання та бухгалтерського 
обліку садівничих това-
риств. 

На заході виступили: 

- керівник реєстраційної 
служби Дніпродзержинсь-
кого міського управління 
юстиції О.О.Кузьменко;  

- заступник начальника 
відділу податку на прибу-
ток місцевих, ресурсних та 
рентних платежів   началь-
ник ОДП ГУ ДФС у Дніпро-
петровській області 
С.І. Ніколаєнко;  

- представники громадсь-
кої платформи: 
О.Г. Васильєва, 
І.Л.Коноваленко, 

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



22 серпня 2014 року парт-
нер Проекту USAID АгроІ-
нвест – регіональна гро-
мадська організація 
«Перший аграрний клас-
тер» – провела в смт Вер-
ховина Івано-Франківської 
області круглий стіл на 
тему: «Приватизація та 
оренда земельних ділянок 
сільськогосподарського 
призначення за новим 
земельним законодавст-
вом». Захід відбувся в 
рамках реалізації проекту 
«Врегулювання земель-
них відносин в сільській 
місцевості», який реалізу-
ється за фінансової підт-
римки Проекту USAID Аг-
роIнвест. 
На заході були присутні 
керівник виконавчої дире-
кції Західного регіону Все-
української асоціації сіль-
ських та селищних рад 
(ВАССР) Юрій Івасюк, 
сільські та селищні голови 
Верховинського та Тисме-
ницького районів Івано-
Франківської області, 
представники громадсь-

ких організацій та преси. 
Загальна кількість учасни-
ків – 22 особи. 
Круглий стіл відкрив керів-
ник виконавчої дирекції 
Західного регіону Всеук-
раїнської асоціації сільсь-
ких та селищних рад Юрій 
Івасюк, який наголосив на 
плідності співпраці 
ВАССР із РГО «Перший 
аграрний кластер». Окре-
мо він зазначив, що робо-
та, яка проводиться юрис-
тами цієї організації, є 
вкрай важливою та корис-
ною, сільські жителі отри-
мують необхідну юридич-
ну допомогу із земельних 
питань, а голови сільських 
рад мають змогу дістава-
ти кваліфіковані консуль-
тації перед прийняттям 
важливих управлінських 
рішень. У рамках співпра-
ці юристом РГО «Перший 
аграрний кластер» Іваном 
Андрусяком два рази на 
місяць проводиться консу-
льтування сільських та 
селищних голів і власників 
земельних ділянок у робо-

чому приміщенні Асоціа-
ції. 
Юрист РГО «Перший аг-
рарний кластер» Іван Анд-
русяк провів презентацію 
проекту з надання вторин-
них юридичних послуг 
сільському населенню 
«Врегулювання земель-
них відносин у сільській 
місцевості» та ознайомив 
присутніх зі змінами в зе-
мельному законодавстві. 
Учасники круглого столу 
обговорили проблемні 
питання, які виникають у 
процесі приватизації зе-
мельних ділянок сільсько-
господарського призна-
чення за новим земель-
ним законодавством. Від-
булась дискусія щодо 
процедури реєстрації до-
говорів оренди земель-
них ділянок. 
По завершенні семінару 
юристом проекту було 
проведено індивідуальне 
консультування учасни-
ків. Усі присутні отримали 
роздаткові матеріали. 

Круглий стіл з питань приватизації та оренди земельних 
ділянок, Івано-Франківська область 
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21 серпня 2014 року пар-
тнер Проекту USAID Аг-
роІнвест – Херсонська 
обласна організація Комі-
тету виборців України – в 
рамках проекту 
«Земельні права: консу-
льтування, право захист 
та яскрава просвіта на 
півдні України» провела  
колективну консультацію. 
Захід було проведено в 

селищі Верхній Рогачик, 
в приміщенні селищної 
ради. Метою заходу було 
надання правових консу-
льтацій мешканцям села 
Верхні Рогачик, сприяння 
у вирішенні їх земельних 
проблем. 

Юрист проекту АгроІн-
вест Олександр Токален-
ко надав присутнім юри-
дичну консультацію з пи-

тань,  які їх найбільше 
турбували. Ці питання 
стосувалися державної 
реєстрації земельних 
прав громадян, а також 
питання належного вико-
нання договорів оренди 
земельних ділянок. В ре-
зультаті заходу, присутні 
зацікавились діяльністю 
центру і отримали необ-
хідну правову допомогу. 

Колективна консультація: «Захист земельних прав 
земельних мешканців селища  Верхній Рогачик», 
Херсонська область 
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24 серпня 2014 
року Проект 
USAID АгроIнвест 
під час святкуван-
ня Дня незалеж-
ності у м. Львів 
презентував голо-
вні напрями своєї 
діяльності. 
Для мешканців та 
гостей міста було 
створене Містеч-
ко USAID, де були представ-
лені проекти та організації, 
які співпрацюють з Агентст-
вом США з міжнародного 
розвитку і впроваджують 
свої програми розвитку без-
посередньо у Львові та у 
навколишніх територіальних 
громадах. 
На стенді Проекту Аг-
роIнвест у Містечку USAID 
львів’яни та гості міста отри-
мували безоплатні консуль-
тації із земельних питань, 
вчилися користуватися Ка-
дастровою картою та переві-
ряли правильність відобра-
ження на ній своїх земель-

них ділянок; отримали інфо-
рмацію про те, як стати чле-
ном кредитної спілки, а та-
кож про депозитні та кредит-
ні послуги. 
Діти взяли участь у конкурсі 
малюнків живої природи, 
вікторині «Загадки з грядки», 
а молодь та дорослі дізна-
лися багато цікавого про 
безпечність продуктів харчу-
вання. 
Найактивніші учасники захо-
дів отримали цікаві призи, а 
всі охочі відвідувачі – смачні 
частування від партнерів 
Проекту USAID АгроIнвест. 

Презентація діяльності Проекту USAID АгроIнвест для 
жителів та гостей міста Львова 



Семінар щодо змін у земельному законодавстві України, 
Миколаївська область 
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25 серпня 2014 року парт-
нер Проекту USAID Аг-
роIнвест – Вознесенська 
ГО «Агентство економічно-
го розвитку» – спільно з 
районним відділом юстиції 
провели семінар для пред-
ставників фермерських 
господарств, пайовиків, 
орендарів і землевласників 
Вознесенського району на 
тему: «Зміни в земельному 
законодавстві України». 

Метою заходу було на-
вчання та ознайомлення 
селян Вознесенського ра-
йону із земельним законо-

давством України, зі зміна-
ми у законах, що регулю-
ють питання власності та 
оренди земельних ділянок.  

Під час семінару розгляда-
лися такі питання:  

як оформити права влас-
ності у 2014 році при при-
ватизації ділянки із зе-
мель державної та кому-
нальної власності;  

як це зробити на підставі 
цивільно-правового дого-
вору та на підставі свідо-
цтва про право на спад-
щину;  

які документи необ-
хідні для державної 
реєстрації права на 
землю в 2014 році;  

як саме проводиться 
реєстрація права оре-
нди на землю.  

Підвищення поінфор-
мованості учасників 
семінару у зазначених 
питаннях дозволить їм ква-
ліфіковано надавати кон-
сультації сільським жите-
лям та сприятиме у вирі-
шенні земельних проблем і 
захисті земельних прав. 

26 серпня 2014 року на 1-
му Національному радіока-
налі, в програмі «Колос», 
вийшла в ефір чергова ра-
діопрограма «Моя земля – 
моє право». Випуск був під-
готовлений у рамках одной-

менної інформаційної кам-
панії, що впроваджується 
Українським освітнім 
центром реформ за спри-
яння Проекту USAID Аг-
роIнвест. 

Тема випуску: «Чи варто 
власнику особистого селян-
ського господарства, як 
фізичній особі, набувати 
статусу сімейного ферме-
ра, як юридичної особи?». 

Радіопрограма в рамках інформаційної компанії “Моя земля — 
моє право” 

26 серпня 2014 року парт-
нер Проекту USAID Аг-
роIнвест – Одеська облас-
на організація Комітету 
виборців України – у рам-
ках проекту «Земельні пра-
ва: консультування, право-
захист та яскрава просвіта 
на півдні України», що здій-
снюється за підтримки Аг-

роIнвесту, провела колек-
тивну консультацію на те-
му «Захист земельних 
прав мешканців села Біло-
лісся Татарбунарського 
району». Мета заходу: на-
дання правових консульта-
цій мешканцям села Біло-
лісся Татарбунарського 
району. 

Юристи проекту надава-
ли присутнім правові кон-
сультації з питань, які їх 
найбільше турбують, у 
першу чергу з питань 
державної реєстрації 
земельних прав та вико-
нання договорів оренди 
земельних ділянок з боку 
фермерів-орендарів. 

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



27 серпня 
14 року відбу-
лася фіналь-
на зустріч 
учасниць та 
учасників про-
екту 
«Підвищення 
кваліфікації 
партнерів Аг-
роІнвесту що-
до включення 
ґендерних 
аспектів до 

процесів розвитку села», 
впроваджуваного Українсь-
ким жіночим фондом за 
підтримки Проекту USAID 
АгроІнвест.  

Зустрічі проходила під гас-
лом «Рівна участь жінок та 
чоловіків у мобілізації гро-
мад як необхідна складова 
розвитку села» і мала на 
меті:  

 Підсумувати результа-
ти реалізації проекту 

 Обмінятися ідеями що-
до можливостей впро-
вадження гендерно 
чутливих практик в 
процеси мобілізації 
громад  

 Розробити рекоменда-
ції щодо подальшої 
діяльності в розвитку 
сільських громад з ура-
хуванням гендерного 
компоненту. 

На початку зустрічі з вступ-
ним словом виступили ке-
рівник Проекту USAID 
“АгроІнвест” Ерік Блайх, 
гендерний експерт Проекту 
USAID «АгроІнвест» Олек-
сандра Бородіна та дирек-
тор Українського жіночого 
фонду  Олеся Бондар.  

Олександра Бородіна ви-
ступила з доповіддю на 
тему: «Гендерне інтегру-
вання: можливості для по-
силення заходів сільського 
розвитку».  

Засновниця Програми 
«Корпус волонтерів для 
сільських громад України» 
Наталя Гнатюк презентува-
ла доповідь «Основні заса-
ди мобілізації сільської гро-
мади. Погляд iзсередини». 

Після вступних доповідей 
учасниці та учасники зу-
стрічі працювали в групах, 
обговорюючи виклики, при-
чини та шляхи вирішення 
проблеми низької мотива-
ції сільських громад до ро-
звитку та презентували 
свої напрацювання.  

Крім того, були обговорені 
та представлені рекомен-
дації щодо подальшої дія-
льності в напрямку розвит-
ку сільських громад з ура-
хуванням гендерного ком-
поненту (на різних рівнях: 
законодавчому, виконавчо-
му, самоврядному, особис-
тісному). 

Фінальна зустріч за проектом «Підвищення кваліфікації 
партнерів Проекту АгроІнвест щодо включення ґендерних 
аспектів до процесів розвитку села», Київ 

 Стор. 10 

29 серпня 2014 року 
партнер Проекту 
USAID АгроІнвест - 
ГО «Громадська плат-
форма впровадження 
земельної реформи в 
Дніпропетровській 
області» – в рамках 
реалізації  проекту 
«Створення мережі  
правової підтримки  
сільського населення  
в галузі земельних 
відносин» провела 

тренінг для членів робочої  

групи Васильківського ра-
йону Дніпропетровської 
області. У тренінгу взяли 
участь члени робочої гру-
пи з земельних питань, а 
також спеціалісти – земле-
впорядники району, зага-
льна кількість – 13 учасни-
ків. Тренінг проведено з 
метою  надання   предста-
вникам  району, дотичним 
до  діяльності з впрова-
дження земельної рефор-
ми,  інструментарію вияв-
лення та механізму  вирі-

шення  проблем і конфлік-
тів в земельній сфері на 
місцевому рівні. 

У ході тренінгу учасники 
були ознайомлені з інстру-
ментарієм та принципами 
проведення опитування, з 
методами пошуку, систе-
матизації та рейтингуван-
ня проблем на рівні грома-
ди та органів місцевого 
самоврядування, з шабло-
нами документів для збо-
ру і систематизації про-
блем та фіксації рішень. 

Тренінг та засідання робочої  групи Васильківського 
району Дніпропетровської області  



29 серпня 2014 року парт-
нер Проекту USAID Аг-
роIнвест – Одеська облас-
на організація ВГО 
“Комітет виборців України” 
– спільно з Татарбунарсь-
ким районним управлін-
ням юстиції провели прак-
тичний семінар для пра-
цівників сільських рад та 
юристів сільськогосподар-
ських підприємств Татар-
бунарського району Оде-
ської області під назвою 
“Порядок оформлення 
права власності на майно, 
виділене власникам май-
нових паїв в натурі”. Ме-
тою проведення практич-
ного семінару було озна-
йомлення представників 
сільських рад та юристів 
сільськогосподарських 
підприємств Татарбунар-
ського району Одеської 

області з порядком офор-
млення права власності 
на майно, виділене влас-
никам майнових паїв в 
натурі, а також забезпе-
чення координації та спів-
праці у цій сфері органів 
державної влади, місцево-
го самоврядування та 
сільськогосподарських 
підприємств. Актуальність 
проведення такого заходу 
була зумовлена значною 
потребою отримання роз'-
яснень щодо проблемних 
моментів при оформленні 
права власності на майно, 
виділене в натурі власни-
кам майнових паїв. 

У результаті проведення 
практичного семінару очі-
кується досягнення швид-
шого та ефективнішого 
вирішення питань оформ-

лення права влас-
ності на майно, 
виділене в натурі 
власникам майно-
вих паїв, активіза-
ція та співпраця 
всіх зацікавлених 
сторін у цій сфері, 
а також досягнен-
ня ефективнішої 
реалізації та захи-
сту власниками 
майнових паїв 
свого права влас-
ності. По закінчен-
ні заходу всім присутнім 
представникам сільських 
рад та сільськогосподар-
ських підприємств Татар-
бунарського району були 
передані комплекти пра-
вових просвітницьких ма-
теріалів, підготовлених 
Ресурсним центром з прав 
на землю.  
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Семінар «Порядок оформлення права власності на майно, 
виділене власникам майнових паїв в натурі», Одеська область 

29 серпня 2014 року в Ін-
формаційному агентстві 
«Укрінформ» пройшла 
прес-конференція 
«Всеукраїнські збори ліде-
рів фермерського руху на 
сільськогосподарській ви-
ставці "Фермер України-
2014». Співорганізатори 

виставки – керівники парт-
нерських організацій Про-
екту USAID АгроІнвест - 
президент Союзу сільсько-
господарських обслугову-
ючих кооперативів України 
Іван Томич, президент 
Національної асоціації 
сільськогосподарських 

дорадчих служб України 
Роман Корінець, віце-
президент Асоціації фер-
мерів та приватних земле-
власників України Віктор 
Шеремета - розповіли про 
завдання та заходи виста-
вки, відповіли на запитан-
ня журналістів. 

Прес-конференція: "Всеукраїнські збори лідерів 
фермерського руху на сільськогосподарській виставці 
"Фермер України-2014" 

По завершенні тренінгу 
відбулося засідання екс-
пертної групи з виявлення 
та обговорення проблем 
у земельній сфері у Васи-
льківському районі Дніп-
ропетровської області. У 

ході засідання члени екс-
пертної групи обговорили 
та проаналізували про-
блеми та конфліктні ситу-
ації, що виникають у Ва-
сильківському районі. За 
результатами аналізу 

проблем та конфліктних 
ситуацій сформовані мат-
риці виявлених конфліктів 
та намічені шляхи їх вирі-
шення на відповідних рів-
нях.  



Наступні події 
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2 вересня 2014 року 

Семінар-тренінг «Зміни в земельному законодав-
стві України», Миколаївська область 

2 вересня 2014 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест – Вознесенська ГО «Агентство економічного роз-
витку» – спільно з районним відділом юстиції прово-
дить семінар семінар-тренінг на тему «Зміни в земе-
льному законодавстві України». На захід запрошують-
ся фермери, пайовики, орендарі та землевласники 
Вознесенського району. Метою заходу є навчання та 
ознайомлення селян Вознесенського району із земе-
льним законодавством України, із змінами у законах, 
що регулюють питання власності та оренди земель-
них ділянок. Під час семінару будуть розглянуті такі 
питання:  
 як у 2014 році оформити права власності  при 

приватизації ділянки із земель державної та кому-
нальної власності;  

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

 які документи необхідні в 2014 році для держав-
ної реєстрації права на землю і як саме прово-
диться реєстрація права оренди на землю.  

Підвищення поінформованості учасників семінару-
тренінгу із зазначених питань дозволить їм кваліфіко-
вано надавати консультації сільським жителям та 
сприятиме їм у вирішенні земельних проблем та за-
хисті земельних прав.  
Місце проведення: м. Вознесенськ, вул. Леніна, 1, 
приміщення міськвиконкому. 
 

2 вересня 2014 року 

Обговорення питання створення та діяльності 
сімейних фермерських господарств, Київ 

2 вересня 2014 року Проект USAID АгроІнвест візьме 
участь у зустрічі експертів, науковців та фермерів у 
рамках створеної при Мінагрополітики України робо-
чої групи з питань розвитку малих форм господарю-
вання на селі, під головуванням заступника Міністра 
аграрної політики та продовольства України – керів-
ника апарату Олександра Сеня. 

Під час зустрічі будуть обговорюватися питання пра-
вового врегулювання створення та діяльності сімей-
них фермерських господарств шляхом внесення змін 
до Законів України «Про фермерські господарства», 
«Про особисте селянське господарство» та інших за-
конодавчих актів. 

Місце проведення: Міністерство аграрної політики та 
продовольства України (м. Київ, вул. Хрещатик, 24). 

4 вересня 2014 року 

Позачергові Загальні збори сільських та селищ-
них голів, Київ  

4 вересня 2014 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест – Всеукраїнська асоціація сільських та селищних 
рад – проводить позачергові Загальні збори сільських 
та селищних голів. У зборах візьмуть участь понад 
2,5 тисячі сільських голів і депутатів місцевих рад з 
усієї України. 

Підніматимуться питання проведення реформи місце-
вого самоврядування і адміністративно-
територіального устрою, внесення змін до Бюджетно-
го кодексу в частині децентралізації фінансів, спряму-
вання значної частини податків до місцевих бюдже-
тів, повернення землі у розпорядження територіаль-
них громад, створення державного органу, який буде 
опікуватись комплексним розвитком сільських терито-
рій.Під час заходу будуть затверджені Вимоги позаче-
ргових зборів сільських та селищних голів до Уряду 
України. 

Захід завершиться ходою учасників загальних зборів 
до будівлі Кабінету Міністрів України для вручення 
офіційних Вимог Прем’єр-міністру та мітингом. 

Місце проведення: Київ, вул. Інститутська, 1 
(Жовтневий палац). 

 

4 вересня 2014 року  

Тренінг та засідання експертної групи Юріївського 
району Дніпропетровської області 

4 вересня 2014 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест – РГО «Громадська платформа впровадження 
земельної реформи в Дніпропетровській області» – 
проводить тренінг та засідання експертної групи Юрі-
ївського району Дніпропетровської області. 

Експертна група створюється для обговорення й ана-
лізу проблем та конфліктних ситуацій  у Юріївському   
районі  та формування матриць щодо виявлених кон-
фліктів та пошуку шляхів та рівнів їх вирішення. На 
засідання запрошуються члени експертної групи.  

Місце проведення: приміщення Юріївської районної 
адміністрації. 

 

5 вересня 2014 року  

Міжнародний економічний форум «Інновації. Інве-
стиції. Харківські ініціативи!», Харків  

5 вересня 2014 року Проект USAID АгроІнвест візьме 
участь у Шостому Міжнародному економічному фору-
мі «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи!» в Хар-
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кові. Форум націлений на розвиток міжнародної еконо-
мічної інтеграції та підвищення конкурентоспроможно-
сті Харківщини, залучення інвестицій в економіку регіо-
ну, демонстрацію існуючих можливостей і перспектив 
розвитку провідних промислових кластерів Харківсько-
го регіону, всесвітньо відомим машинобудівним ком-
плексом і транспортною логістикою, високоефектив-
ною енергетикою та інформаційними технологіями, 
величезним потенціалом у сфері науки і сільськогоспо-
дарського виробництва. 

У Форумі візьмуть участь представники дипломатич-
них місій та іноземні делегації регіонів-партнерів Хар-
ківської області, топ-менеджмент інвестиційних фон-
дів, керівники державних структур, що відповідають за 
розвиток інноваційної та інвестиційної діяльності в 
Україні, представники фінансово-промислових груп, 
що зацікавлені в інвестиційній діяльності в Харківській 
області, представники міжнародних консалтингових 
компаній та проектів технічної допомоги Україні, ініціа-
тори інвестиційних проектів.  

Організаторами Форуму виступають Харківська облас-
на рада, Харківська обласна державна адміністрація, 
Державне агентство з інвестицій та управління націо-
нальними проектами України, міжнародна консалтин-
гова компанія «PricewaterhouseCoopers» та міжнарод-
на інвестиційна компанія «SigmaBleyzer». 

Від Проекту USAID АгроІнвест на форумі виступить 
керівник проекту Ерік Блайх з доповіддю на тему: 
«Агропромисловий комплекс – погляд у майбутнє». 

Місце проведення: готель «Харків Палац», пр. Правди, 
2, Харків. 

 

8-9 вересня 2014 року 

Семінар «Регулювання ЄС щодо імпорту овочів, 
фруктів та ягід: що повинні знати українські експо-
ртери для використання переваг від ЗВТ», Київ 

8-9 вересня 2014 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест – Український клуб аграрного бізнесу – за підтри-
мки Міністерства аграрної політики і продовольства 
України в рамках програми ЄС TAIEX проводить семі-
нар «Регулювання ЄС щодо імпорту овочів, фруктів та 
ягід: що повинні знати українські експортери для вико-
ристання переваг від ЗВТ». Мета заходу: допомогти 
виробникам аграрної та харчової продукції краще зро-
зуміти механізми дії автономних торгових преференцій 
(а в перспективі – угоди про вільну торгівлю) у світлі 
надання Європейським Союзом Україні режиму авто-
номних торгових преференцій, що включає зниження 
(скасування) ставок імпортного мита та виділення 
Україні тарифних квот на імпорт окремих видів продук-
ції, що має спростити доступ української аграрної про-
дукції на ринок ЄС. 

Місце проведення: Київ. 

9 вересня 2014 року 

Радіопрограма «Моя земля – моє право»  

9 вересня 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: «Запровадження системи HACCP для 
гарантування безпечності сільськогосподарської про-
дукції». 

 

10 вересня 2014 року 

Міжнародний симпозіум «Органічні продукти: об-
личчям до споживача», Київ 

10 вересня 2014 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест – Федерація органічного руху України – виступить 
співорганізатором Міжнародного симпозіуму 
«Органічні продукти: обличчям до споживача». Захід 
проводиться спільно з компанією «Акко Інтернешнл» у 
рамках Міжнародної спеціалізованої експозиції 
«ORGANIC SPACE» під час виставки «INPRODMASH 
& UPAKOVKA’2014» у рамках Органічного тижня в 
Україні. Мета заходу: обмін досвідом та обговорення 
проблемних моментів розвитку органічного виробницт-
ва в Україні та подальших перспектив з огляду на реа-
лії сьогодення, зокрема, недосконалість та недостат-
ність діючої нормативно-правової бази. 

Місце проведення: Міжнародний виставковий центр, 
Броварський проспект, 15, конференц-зал №13. 

 

10-12 вересня 2014 року 

Сьома сільськогосподарська виставка 
"Фермер 2014", Київ 

10-12 вересня 2014 року АгроІнвест візьме участь у 
заходах, що проводяться в рамках VII Сільськогоспо-
дарської виставки "Фермер 2014". Організатором ви-
ставки виступає Міністерство аграрної політики та про-
довольства і галузеві асоціації – партнерами Проекту: 
Асоціація фермерів та приватних землевласників 
України, Союз сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів України та Національна асоціація дорад-
чих служб. Зокрема, представник АгроІнвесту зробить 
доповідь під час навчального семінару для кооперати-
вів і фермерів, зацікавлених у створенні кооперативів, 
яких проводитиметься 10 вересня. 

Місце проведення: ЕкспоЦентр, вул. академіка Глуш-
кова 1, Київ 
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11 вересня 2014 року 

«Догляд за огірками, що вирощуються у плівко-
вих теплицях, до початку масового дозрівання», 
черговий семінар з низки навчальних семінарів у 
Херсонській області 

11 вересня 2014 року АгроІнвест проводить 7-й на-
вчальний семінар з серії "Сучасне виробництво огір-
ків у плівкових теплицях", присвячений етапу, що пе-
редує масовому дозріванню огірків. Семінар прово-
диться для овочівників – членів кредитної спілки 
"Громада" з метою навчання фермерів агротехнологі-
ям догляду за огірками та опанування ними відповід-
них практичних навичок.  Цей захід сприятиме техно-
логічному розвитку дрібних сільгоспвиробників, що, у 
свою чергу, підвищить їх кредитоспроможність.  

Тренінг проводиться в рамках спільної програми Про-
екту АгроІнвест і кредитної спілки “Громада”, спрямо-
ваної на стимулювання довгострокового розвитку дрі-
бних і середніх сільгоспвиробників – членів кредитної 
спілки. Одна із складових цієї програми покликана 
допомогти членами кредитної спілки впровадити су-
часні ефективні агротехнології за фінансування з бо-
ку кредитної спілки. 

Місце проведення: село Гладківка, Херсонська об-
ласть. 
 

12 вересня 2014 року 

Тренінг для керівників та секретарів робочих груп 
сільських районів  Дніпропетровської області 

12 вересня 2014 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест – РГО «Громадська платформа впровадження 
земельної реформи в Дніпропетровській області» – 
проводить тренінг для секретарів та керівників експе-
ртних  груп області. 

Мета заходу:  

 Надання секретарям та керівникам експертних 
груп інформації про нинішню ситуацію з вирішен-
ням земельних питань у країні та області; 

 Ознайомлення з методикою організації діяльності 
експертних груп у районах; 

 Ознайомлення з методикою організації роботи із 
забезпечення дій, спрямованих на вирішення про-
блем, виявлених у ході засідань експертних групи 
та контролю за реалізацією прийнятих рішень; 

 Ознайомлення з шаблонами документів для за-
безпечення ефективної діяльності експертних 
груп; 

 Презентація та обговорення типових документів 
щодо інституалізації експертної групи; 

 Обмін досвідом роботи. 

Місце проведення: приміщення Дніпропетровської 
ОДА. 

 

12 вересня 2014 року 

Семінар «Місцеве самоврядування та управління 
процесами реформування місцевого самовряду-
вання», Київ 

12 вересня 2014 року в офісі Проекту USAID АгроІн-
вест відбудеться семінар на тему «Місцеве самовря-
дування та управління процесами реформування міс-
цевого самоврядування». Семінар організовують асо-
ціація «Земельна спілка України» спільно з Проектом 
USAID АгроІнвест. На семінарі виступатиме предста-
вник товариства з управління та продажу земель 
BVVG (Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH), 
що здійснює управління землями державної власнос-
ті у Східній Німеччині Маркус Грюневальд – фахівець 
з державного управління, доктор юридичних наук, 
заступник керівника відділу місцевого самоврядуван-
ня. У ході семінару розглядатимуться такі питання:  

 На які процедурні принципи слід звертати увагу, 
щоб успішно завершити адміністративну реформу 
та реформу місцевого самоврядування; 

 Практичний досвід здійсненої у федеральній зем-
лі Бранденбурґ адміністративно-територіальної 
реформи та підготовки реформи на рівні районів; 

 Фактичні та правові проблеми проведення адміні-
стративної реформи та стратегії їх розв’язання. 

Місце проведення: Київ, вулиця Володимирська, 4, 2-
й поверх. 

 

13 вересня 2014 року 

Презентація діяльності Проекту USAID АгроIнвест 
для жителів та гостей міста Дніпропетровська 

13 вересня 2014 року Проект USAID АгроIнвест під 
час святкування Дня міста Дніпропетровська презен-
туватиме головні напрямки своєї діяльності. Для ме-
шканців та гостей міста буде створене Містечко USA-
ID, де будуть представлені проекти та організації, які 
співпрацюють з Агентством США з міжнародного роз-
витку та впроваджують свої програми розвитку у Дніп-
ропетровську та у навколишніх територіальних грома-
дах. 

На стенді Проекту АгроIнвест у Містечку USAID дніп-
ропетровці та гості міста зможуть отримати безоплат-
ні консультації із земельних питань, навчитися корис-
туватися Кадастровою картою та перевірити правиль-
ність відображення на ній своїх земельних ділянок; 
отримати інформацію про те, як стати членом кредит-
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ної спілки, а також про депозитні та кредитні послуги. 
Діти матимуть змогу взяти участь у конкурсі малюнків 
живої природи, вікторині «Загадки з грядки», а молодь 
та дорослі – дізнатися про безпечність продуктів хар-
чування. Найактивніші учасники заходів отримають 
цікаві призи, а усі охочі відвідувачі – смачні частування 
від партнерів Проекту USAID АгроIнвест. 

Місце проведення: Дніпропетровськ. 

 

13 вересня 2014 року 

Шостий Всеукраїнський ярмарок органічних проду-
ктів, Київ 

13 вересня 2014 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест – Федерація органічного руху України – виступить 
організатором Шостого Всеукраїнського ярмарку орга-
нічних продуктів. Захід проводиться спільно з Асоціаці-
єю «Біолан Україна», Іллінецьким державним аграр-
ним коледжем, Всеукраїнською громадською організа-
цією «Жива планета» за підтримки Міністерства аграр-
ної політики та продовольства України, Міністерства 
екології та природних ресурсів України та Київської 
міської державної адміністрації. 

Цього року виробники з усієї України запропонують 
відвідувачам сертифіковані органічні овочі, фрукти, 
ягоди, молоко, молочні та м’ясні вироби, крупи, борош-
но, мед, соки, напої, сиропи, повидло тощо. 

На гостей чекають дегустації органічних молочних про-
дуктів та напоїв, конкурси, розіграш призів, можливість 
насолодитись чудовою музикою та піснями від відомих 
українських митців та творчих колективів. 

Професійні кухарі порадують відвідувачів приготовани-
ми виключно з органічних інгредієнтів юшками, смаже-
ними кабанчиками, ковбасками та іншими наїдками. 

Місце проведення: Київ, Контрактова площа. 

 

18 вересня 2014 року 

Засідання Прес-клубу на тему «Експортний потен-
ціал української плодоовочевої продукції», Київ 

18 вересня 2014 року відбудеться чергове засідання 
Національного прес-клубу з аграрних і земельних пи-
тань. Захід проводиться у форматі прес-конференції 
на тему “Експортний потенціал української плодоово-
чевої продукції” у рамках інформаційно-
роз’яснювальної кампанії "Моя земля -- моє право", 
яка здійснюється Українським освітнім центром ре-
форм за сприяння Проекту USAID АгроІнвест. До учас-
ті в заході запрошено представників Міністерства агра-
рної політики і продовольства, галузевих асоціацій та 
виробників сільськогосподарської продукції. 

Місце проведення: вул. Б. Хмельницького, 8/16, Київ, 
Укрінформ. 

18 вересня 2014 року 

V Міжнародна конференція «Ефективне управління 
агрокомпаніями: постійна оптимізація витрат», Ки-
їв 

18 вересня 2014 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест – асоціація "Український клуб аграрного бізне-
су" (УКАБ) спільно з Інститутом аграрного розвитку в 
Центральній та Східній Європі (ІАМО), Східним коміте-
том німецької економіки (ОА) і агентством «AgriEvent» 
проводять V Міжнародну конференцію «Ефективне 
управління агрокомпаніями: постійна оптимізація ви-
трат». 

У конференції очікується участь понад 400 представ-
ників передових аграрних компаній з України країн 
СНД та Європи, міжнародних організацій, сервісних 
компаній, експертів. 

 Основна тематика конференції: 

 Управління агрокомпаніями: мінімізація непрямих 
виробничих витрат; 

 Інноваційні технології – зменшення витрат 

 Управління персоналом – як досягти максимальної 
віддачі від кожної виплаченої копійки; 

 Великий урожай – мінімальні втрати. 

Місце проведення: Фермонт Гранд Отель, Київ, вул. 
Набережно-Хрещатицька, 1. 

 

18 вересня 2014 року  

Тренінг та засідання експертної групи Магдалинів-
ського району Дніпропетровської області 

18 вересня 2014 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест – РГО «Громадська платформа впровадження 
земельної реформи в Дніпропетровській області» – 
проводить тренінг та засідання експертної  групи Маг-
далинівського району Дніпропетровської області. 

Експертна група створюється для обговорення, аналі-
зу проблем та конфліктних ситуацій  у Магдалинівсько-
му районі  області та формування матриць щодо вияв-
лених конфліктів та пошуку шляхів та рівнів їх вирішен-
ня. На засідання запрошуються члени експертної гру-
пи. Мета заходу – виявлення і аналіз існуючих конфлі-
ктів у земельній сфері  

Місце проведення: приміщення Магдалинівської ра-
йонної адміністрації. 

 
18-19 вересня 2014 року 

Навчальна поїздка до оптового ринку сільгосппро-
дукції «Шувар», Львів 

18-19 вересня 2014 року Проект USAID АгроІнвест у 
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співпраці з партнерськими організаціями проводить 
внутрішню навчальну поїздку, присвячену питанням 
розвитку системи збуту продукції фермерських госпо-
дарств Чернігівської області на прикладі роботи опто-
вого ринку сільгосппродукції «Шувар». Під час поїздки 
учасники зможуть ознайомитися із питаннями діяль-
ності ринку "Шувар", вимогами ринку до поставок пло-
доовочевої та іншої продукції, виробництва і збуту 
сільськогосподарської продукції, питаннями, що хви-
люють фермерів, зокрема, щодо забезпечення дієво-
сті роботи фермерських груп. 

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

 
20 вересня 2014 року 

Презентація діяльності Проекту USAID АгроIнвест 
для жителів та гостей міста Кіровограда 

20 вересня 2014 року Проект USAID АгроIнвест під 
час святкування Дня міста Кіровограда презентувати-
ме головні напрямки своєї діяльності. Для мешканців 
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 Кіровограді та у навколишніх територіальних 
громадах. 

На стенді Проекту АгроIнвест у Містечку USAID кіро-
воградці та гості міста зможуть отримати безоплатні 
консультації із земельних питань, навчитися користу-
ватися Кадастровою картою та перевірити правиль-
ність відображення на ній своїх земельних ділянок; 
отримати інформацію про те, як стати членом кредит-
ної спілки, а також про депозитні та кредитні послуги. 
Діти матимуть змогу взяти участь у конкурсі малюнків 
живої природи, вікторині «Загадки з грядки», а мо-
лодь та дорослі – дізнатися про безпечність продуктів 
харчування тваринного походження. Найактивніші 
учасники заходів отримають цікаві призи, а усі охочі 
відвідувачі – смачні частування від партнерів Проекту 
USAID АгроIнвест. 

Місце проведення: Кіровоград. 

 

23 вересня 2014 року 

Радіопрограма «Моя земля – моє право»  

23 вересня 2014 року на 1-му Національному радіока-
налі, в програмі «Колос», вийде в ефір чергова радіо-
програма «Моя земля – моє право». 

Випуск готується у рамках однойменної інформацій-
ної кампанії, що впроваджується Українським освітнім 
центром реформ за сприяння Проекту USAID Аг-
роIнвест. 

Тема випуску: «Експортний потенціал української 
плодоовочевої продукції». 

 

24 вересня 2014 року 

Семінар «Передача земель сільськогосподарсь-
кого призначення державної форми власності у 
комунальну власність, приватизація та оренда 
земельних ділянок сільськогосподарського приз-
начення за новим земельним законодавством», 
Ужгород 

24 вересня 2014 року Партнер Проекту USAID Аг-
роIнвест – Регіональна громадська організація 
«Перший аграрний кластер» – у рамках реалізації 
проекту «Врегулювання земельних відносин в сільсь-
кій місцевості» проводить у м. Ужгород семінар-
навчання на тему: «Передача земель сільськогоспо-
дарського призначення державної форми власності у 
комунальну власність, приватизація та оренда земе-
льних ділянок сільськогосподарського призначення за 
новим земельним законодавством». 

На семінар запрошуються керівники та спеціалісти 
Головного управління Держземагенства в Закарпат-
ській області, Департаменту агропромислового розви-
тку ОДА, сільські голови та землевпорядники Закар-
патської області.  

Мета заходу – надати учасникам семінару інформа-
цію про порядок передачі земель сільськогосподарсь-
кого призначення державної форми власності у кому-
нальну власність та порядок реєстрації речового пра-
ва, а також роз’яснити практичні питання захисту 
прав на землю для сільського населення. 

У ході семінару будуть висвітлені такі питання: 

 Порядок передачі земель сільськогосподарського 
призначення   державної форми власності у кому-
нальну власність; 

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

 Особливості приватизації земельних ділянок за 
новим земельним законодавством; 

 Оренда земельних ділянок. 
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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 сприяти їм у вирі-
шенні земельних питань та захисті земельних прав. 

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

 

24 вересня 2014 року 

Вебінар «Взаємодія органів місцевого самовря-
дування та землевпорядних організацій у проце-
сі підготовки документів для виділення та пере-
дачі земельних ділянок», Дніпропетровська об-
ласть  

24 вересня 2014 року партнер Проекту USAID АгроІ-
нвест – РГО «Громадська платформа впровадження 
земельної реформи в Дніпропетровській області» – 
проводить вебінар для працівників сільських рад 
Дніпропетровської області на тему «Взаємодія орга-
нів місцевого самоврядування та землевпорядних 
організацій у підготовці документів для виділення та 
передачі земельних ділянок». 

Метою вебінару є ознайомлення представників сіль-
ських рад з основними проблемами, котрі виникають 
при підготовці документів для виділення та передачі 
земельних ділянок у сільській місцевості, а також 
забезпечення координації та співпраці органів місце-
вого самоврядування із землевпорядними організа-
ціями в цій сфері.  

За результатами вебінару очікується досягнення 
більш професійного та якісного рівня взаємодії орга-
нів місцевого самоврядування та землевпорядних 
організацій у сфері підготовки документів для виді-
лення та передачі земельних ділянок, а також більш 
ефективної реалізації власникам земельних ділянок 
свого права власності. 

 

25 вересня 2014 року  

Навчальна поїздка до СОК «Молочні ріки» та 
«Західний», Рівненська область 

25 вересня 2014 року Проект USAID АгроІнвест у 
співпраці із партнерськими організаціями проводить 
навчальну поїздку з питань розвитку системи вигото-
влення комбікормів та кормосумішей на базі сільсь-
когосподарських обслуговуючих кооперативів 
«Молочні ріки» та «Західний». Обидва ці кооперати-

ви впроваджують грантові проекти за підтримки Про-
екту USAID АгроІнвест. Під час поїздки учасники 
зможуть ознайомитися з питаннями діяльності коо-
перативів, технологічними лініями з виробництва 
комбікормів та переліком послуг, які вони надають.  

Місце проведення: Рівненська область. 

 

25 вересня 2014 року  

Круглий стіл з розвитку сільськогосподарської 
обслуговуючої кооперації та дрібних виробників 
тваринницької продукції Рівненської області, Рів-
не 

25 вересня 2014 року Проект АгроІнвест у співпраці з 
партнерськими організаціями проводить круглий стіл 
з питань розвитку сільськогосподарської обслуговую-
чої кооперації та дрібних виробників тваринницької 
продукції Рівненської області. Під час круглого столу 
учасники матимуть можливість обговорити перспек-
тиви залучення інвестицій у розвиток сільськогоспо-
дарської кооперації, механізми розвитку дрібних ви-
робників м'ясо-молочної продукції в області. 

Місце проведення: м. Рівне, приміщення Рівненської 
ОДА. 

 

25 вересня 2014 року 

«Догляд за огірками, що вирощуються у плівко-
вих теплицях, на етапі масового дозрівання», 
черговий семінар з низки навчальних семінарів у 
Херсонській області 

25 вересня 2014 року АгроІнвест проводить 8-й на-
вчальний семінар з серії "Сучасне виробництво огір-
ків у плівкових теплицях", присвячений етапу масо-
вого дозрівання огірків. Семінар проводиться для 
овочівників – членів кредитної спілки "Громада" – з 
метою навчання фермерів агротехнологіям догляду 
за огірками та етапі масового дозрівання та опану-
вання ними відповідних практичних навичок. Цей 
захід сприятиме технологічному розвитку дрібних 
сільгоспвиробників, що, у свою чергу, підвищить їх 
кредитоспроможність. Тренінг проводиться в рамках 
спільної програми Проекту USAID АгроІнвест і креди-
тної спілки «Громада», спрямованої на стимулюван-
ня довгострокового розвитку дрібних і середніх сіль-
госпвиробників – членів кредитної спілки. Одна із 
складових цієї програми покликана допомогти члена-
ми кредитної спілки впровадити сучасні ефективні 
агротехнології за фінансування з боку кредитної спі-
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лки. 

Місце проведення: село Гладківка, Херсонська область 
 
26 вересня 2014 року 
Навчальний семінар з агротехнологій для фінансо-
вих спеціалістів Метабанку, Запоріжжя 

26 вересня 2014 року проект АгроІнвест проводить на-
вчальний семінар з питань агротехнологій для фінансо-
вих спеціалістів. Навчальний модуль розроблено фахів-
цями проекту для кредитних спеціалістів банку-партнера 
"Метабанк" у Запорізькій області. Навчання охоплює важ-
ливі технологічні аспекти виробництва молочної та м’яс-
ної продукції. 

Місце проведення: Запоріжжя. 

 

 

26 вересня 2014 року  

Семінар «Актуальні проблеми оформлення права 
власності (користування) земельними ділянками, ви-
значення організаційно-правової форми та методів 
ведення господарської діяльності садових това-
риств», Дніпропетровськ 

26 вересня 2014 року партнер Проекту USAID АгроІнвест 
– РГО «Громадська платформа впровадження земельної 
реформи в Дніпропетровській області» – проводить семі-
нар для голів садових товариств та кооперативів міських 
районів м. Дніпропетровська, розміщених на території 
міста. Тема семінару: «Актуальні проблеми оформлення 
права власності (користування) земельними ділянками, 
визначення організаційно-правової форми та методів ве-
дення господарської діяльності садових товариств» 

Місце проведення: приміщення Дніпропетровської міської 
бібліотеки. 
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АгроIнвест у ЗМІ 

 Проведення групових консультацій стало ефективною формою просвіти в сфері земельних 
прав 
  Фінальна зустріч "Рівна участь жінок та чоловіків у мобілізації громад як необхідна складова 
розвитку села" (м.Київ) 

  Відбувся перший регіональний ветеринарний семінар організований АСУ   
  
  «АгроІнвест» пропонує землевласникам орендні підказки 
  
  Звіт про проведення круглого столу «Приватизація та оренда земельних ділянок сільськогос-
подарського призначення за новим земельним законодавством» 
  
  Как правильно селянам заключать договора аренды паев 
  
  «АгроІнвест» пропонує землевласникам орендні підказки 
  
  Юрист Каховського центру правової допомоги допоміг звернутися до суду щодо перерахунку 
орендної плати 
   
  Як українські аграрії проходять випробування земельною орендою 
  
  Вісник Проекту USAID АгроІнвест за липень 2014 року 
  
  Татарбунари продовжують земельну просвіту: вже близько 200 громадян отримали допомо-
гу 
  
  Чи потрібне уряду аграрне ФБР 
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Перший крок 

 

- Україна повинна розібратися з безоплатною прива-
тизацією земель.  

Ми залишаємося однією з небагатьох держав у світі, 
де безкоштовно роздаються державні та комунальні 
землі. Кожен із нас має право на безоплатну привати-
зацію земельних ділянок. Та якби всі захотіли реалі-
зувати таке право, для цього б забракло території 
України. На жаль, безоплатна приватизація земель в 
Україні в останні роки перетворилася на інструмент 
тіньового перерозподілу земельних ресурсів. 

Чи в рівних умовах перебувають люди, одні із яких 
приватизували 20 соток землі під хату в якомусь збід-
нілому селі на Чернігівщині, а інші невідомим чином 
отримали 10 соток на Печерських пагорбах у Києві. В 
одному випадку земельна ділянка вартує копійки, в 
іншому – мільйони. Хоча право реалізоване одне й те 
саме. 

Практично повсюдно землі в Україні роздаються не-
прозоро. Органи місцевого самоврядування, державні 
органи влади, які розпоряджаються землею, дуже 
часто приховують, де є «вільні» землі та кому нада-
ють земельну ділянку. Звичайний громадянин пере-
важно не може звернутися до органів влади і просто 
так безкоштовно приватизувати землю, не роздаючи 
хабарі. 

Один із типових прикладів – за Кільцевою дорогою 

біля Києва чиновники безкоштовно роздали 370 га 
земель державного сільськогосподарського підприєм-
ства вартістю більше 1 млрд. гривень. Чи є наша дер-
жава настільки багатою, щоб безкоштовно роздавати 
такі активи? Це яскравий приклад того, що безоплат-
на приватизація землі вже давно не виконує функції 
соціальної допомоги, а часто сприяє розкраданню 
цінного державного майна в особливо великих масш-
табах. 

Безоплатну приватизацію використовують і як допомі-
жний інструмент девелопменту. Приміром, якщо 
хтось хоче побудувати автозаправну станцію, він без-
оплатно приватизує земельну ділянку, безоплатно 
змінює її цільове призначення. Звичайно, він сплачує 
хабарі чиновникам, але суспільство соціальних зисків 
від цього не має. 

Ми пропонуємо замінити безоплатну приватизацію 
землі на інші форми соціальної допомоги населенню. 
Якщо цю «шпарину» закрити, корупція в земельних 
відносинах наполовину зменшиться. 

 

Другий крок 

 

- Сьогодні органи місцевого самоврядування, які ми 
обираємо, розпоряджаються лише 12% тих земель, 
які ще не передані у приватну власність. Рештою, а 
це майже 90%, розпоряджаються призначені з Києва 
чиновники - голови місцевих державних адміністра-

Найбільші хабарі у нашій державі даються за землю, тож чи 
можна швидко подолати корупцію в земельній сфері? 

Асоціація «Земельна спілка України» запропонувала урядові загальнонаціо-
нальну програму «10 кроків для подолання корупції у земельних відносинах». 
Недавно її презентація відбулася на засіданні Національного прес-клубу з 
аграрних і земельних питань у Києві. Основний виступ на ньому мав розро-
бник Програми, доктор економічних наук, завідуючий кафедрою землевпо-
рядного проектування Національного університету біоресурсів і природо-
користування України Андрій МАРТИН. 

«Статистика правоохоронних органів підтверджує, що найбільша корупція 
в нашій державі зосереджена у сфері земельних відносин, - зауважив він. – 
Найбільші хабарі даються за землю. На жаль, попри разючі суспільно-
політичні зміни, які нині відбуваються в країні, чиновницький апарат часто 
продовжує діяти по-старому. Як це змінити? Громадські організації підго-
тували власні пропозиції щодо подолання корупції в земельній сфері, які мо-
жна реалізувати у нетривалий термін». 

Андрій МАРТИН стисло обґрунтував усі пропозиції. 
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цій, керівники територіальних органів Держземагентс-
тва та інших відомств.  

Ми виступаємо за те, аби передати практично всі фу-
нкції з розпорядження землями органам місцевого 
самоврядування. Коли ці функції будуть наближені до 
людей, зменшаться можливості для корупції, менше 
буде непоправних наслідків для територіальних гро-
мад. 

Ми вже підготували відповідні законопроекти, які вне-
сені до Верховної Ради. Якщо буде політична воля їх 
ухвалити, чекатимемо на позитивні результати.  

 

Третій крок 

 

- 2013 року набуло чинності нове законодавство про 
Державний земельний кадастр, за допомогою якого 
здійснюється облік земель, реєстрація земельних 
ділянок. Але він наразі не став корисним для грома-
дян і бізнесу. Навпаки, маємо дуже багато проблем із 
земельно-кадастровою діяльністю. 

Наприклад, якщо ви хочете купити чи продати земе-
льну ділянку, то маєте звернутися до територіального 
органу Держземагентства за витягом із Державного 
земельного кадастру про те, що ваша ділянка зареєс-
трована в ньому. Ви маєте так діяти, бо Держземаге-
нтство не надає нотаріусам-реєстраторам прав пря-
мого доступу до Державного земельного кадастру. І 
люди змушені стояти в чергах, сплачувати хабарі.  

Законом передбачено, що інформацію про будь-яку 
земельну ділянку можна отримати у будь-якого када-
стрового реєстратора на всій території України. Тоб-
то, інформацію про земельну ділянку в Мукачевому 
можна мати й у Києві. Але фактично кадастр побудо-
ваний так, що будь-які дії щодо земельної ділянки 
можна вчиняти лише за місцем її розташування. От-
же, панують «територіальний монополізм» місцевих 
чиновників, хабарі і корупція. 

Позбавлені доступу до Державного земельного када-
стру ті, хто його найбільше потребують, – землевпо-
рядники, геодезисти, оцінювачі, органи місцевого са-
моврядування. У кадастрі сьогодні відсутні відомості 
про межі адміністративно-територіальних одиниць, а 
на цьому побудована шалена корупція, адже коли 
достеменно невідомо, якій громаді належить земля, її 
починають «дерибанити» усі. 

До того ж у кадастрі чимало помилок. Закон передба-
чає їх виправлення, але на заваді часто стає недоско-
нале програмне забезпечення, яке Держземагентство 
використовує для ведення кадастру. І знову почина-
ються неофіційні домовленості, аби щось тихенько в 

кадастрі підрихтувати. 

Ми пропонуємо зробити кадастр відкритим, як це 
практикується в розвинених країнах. І чиновники мен-
ше паразитуватимуть на монопольному доступі до 
баз даних. 

Необхідно зараз позбавити територіальних кадастро-
вих реєстраторів монополізму. Якщо ви не можете 
зареєструвати ділянку, приміром, у Києво-
Святошинському районі Київської області через якісь 
незрозумілі вимоги, вам ніщо не має завадити зроби-
ти це у віддаленому Яготинському районі – за один 
день і без жодних додаткових поборів. 

Треба налагодити нормальний інформаційний обмін 
між кадастром та Реєстром прав на нерухоме майно. 
Через те, що відомства у нас не можуть домовитися 
між собою, ми маємо масу шахрайств на ринку орен-
ди землі. 

Наприклад, Держземагентство не хоче віддавати Мі-
ністерству юстиції інформацію про раніше зареєстро-
вані права на земельні ділянки. Що виходить? Якийсь 
власник земельної частки (паю) вже один раз пере-
дав її в оренду на 10 років, але хтось інший запропо-
нував більше грошей. Він повторно передає її в орен-
ду, реєструючи право через Державну реєстраційну 
службу, яка не має відомостей про те, що ділянка вже 
використовується. Потім попередній орендар повинен 
у суді оскаржувати шахрайство і доводити свої права 
лише через те, що сьогодні ми маємо технічні непо-
розуміння між двома відомствами. 

Чиновники загалом мають пов’язати між собою всі 
державні бази даних, реєстри, кадастри. Коли поми-
рає власник земельної ділянки і в нього нема спадко-
ємців, то формально органи місцевого самоврядуван-
ня – сільська, селищна рада, на території якого про-
живала померла особа, мають забрати майно в кому-
нальну власність. Сьогодні керівники органів місцево-
го самоврядування у розпачі: держава майже повніс-
тю закрила їм доступ до всіх реєстрів – вони навіть не 
знають, хто проживає на території і хто яким майном 
володіє. І маємо через це чималі проблеми: майно 
фактично використовується ким завгодно, незаконно, 
а громада не може захищати свої права. Наприклад, 
в Україні вже понад 10% усіх паїв перебувають у стані 
відумерлої спадщини. І часто вони неформально ви-
користовуються сільгосппідприємствами, а плата за 
землю не сплачується. 

 

Четвертий крок 

 

- Необхідно стандартизувати вимоги до землевпоряд-
ної документації.  
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В Україні нема двох однакових районів з єдиними вимо-
гами про те, як землевпорядникам робити землевпоряд-
ну документацію. Кожен чиновник на місцевому рівні 
придумує власні правила. Корупція буяє. Якби Держзе-
магентство, Міністерство аграрної політики та продово-
льства зробили єдиний шаблон проекту відведення, чи-
новники моментально втратили б величезне поле для 
зловживань.  

 

П’ятий крок 

 

- Потрібно скасувати державну землевпорядну експер-
тизу. Коли формується земельна ділянка, держава тричі 
перевіряє, як це робиться. Перший раз, коли сертифікує 
інженерів-землевпорядників. Другий раз – коли терито-
ріальні органи Держземагентства перевіряють, чи добре 
землевпорядники виконали роботу. А втретє – коли ка-
дастровий реєстратор реєструє земельну ділянку. 

А ще лишили державну землевпорядну експертизу. Без 
«подяки» ту експертизу дуже важко пройти успішно.  

Характерно, що найбільші «дерибани» землі в Україні, 
коли роздавалися ліси під Києвом або цінні приморські 
території, відбувався з позитивними висновками держа-
вної землевпорядної експертизи. 

 

Шостий крок 

 

- Час навести лад з державними підприємствами, які 
паразитують на державних адміністративних послугах.  

Державне агентство земельних ресурсів України є спеці-
ально уповноваженим центральним органом виконавчої 
влади, де мають працювати добре підготовлені фахівці. 
Але виявляється, що потрібне державне підприємство, 
якому держава повинна виділяти сотні мільйонів гри-
вень, аби воно допомагало Держземагентству вести 
кадастр.  

Через такі державні підприємства чиновники найчастіше 
намагаються створювати різні «вузькі місця». Скажімо, 
Держземагентство вирішує запровадити нову систему 
геодезичних координат. Землевпорядники готують зем-
левпорядну документацію, та виявляється, що можуть 
здійснити перерахунки із старої системи до нової лише 
за допомогою послуг державного підприємства. Наслі-
док тут один – здорожчання послуги для громадянина, 
який, у кінцевому підсумку, платить за усе з власної ки-
шені.  

Життєдіяльність більшості державних підприємств штуч-
но підтримується за рахунок бюджетних замовлень. То-

му ми пропонуємо поступово відмовлятися від 
«державного бізнесу». Нехай чиновники без допомоги 
господарюючих суб’єктів виконують ті функції, які на них 
покладає закон. 

 

Сьомий крок 

 

- Невідкладно слід розібратися із справлянням плати за 
землю.  

За користування землею в Україні потрібно платити по-
даток. Але є цікавий нюанс. Якщо ви хочете взяти у дер-
жави в оренду земельну ділянку, то в Податковому ко-
дексі немає чіткої цифри, яку суму ви маєте платити. Тут 
встановлена «вилка» - від 3% до 12% від нормативної 
грошової оцінки ділянки. Коли йдеться про землю в місті 
Києві, різниця в податкових платежах може складати 
десятки мільйонів гривень. І це дає чиновнику можли-
вість «домовлятися». 

Треба вдосконалювати методики грошової оцінки зе-
мель. Чиновник, який у Держземагентстві видає витяги 
про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки, мо-
же нехитрими маніпуляціями міняти вартість земельної 
ділянки, тобто, базу оподаткування, у п’ять разів. 

 

Восьмий крок 

 

- Необхідно відмовитися від так званої «податкової оцін-
ки». 

Якщо сьогодні хтось захоче продати земельну ділянку, 
машину, квартиру, то має звернутися до так званих по-
даткових оцінювачів. Торік Фонд державного майна за-
провадив вузьке коло цих осіб, зареєстрували патенти 
щодо способу подання інформації оцінювачу. Рік тому 
за оцінку майна платили 250-300 гривень, а нині вже 
1500 - 3000 гривень. Різні оцінювачі можуть оцінити по-
різному в рази. 

Щоденно ця схема приносить близько 2 млн. гривень. 
Але – не суспільству, а власникам «патентів». 

 

Дев’ятий крок 

 

- Припинити звужувати економічну конкуренцію серед 
професіоналів, які надають послуги на ринках нерухомо-
сті. Це – землевпорядники, оцінювачі, аукціоністи. Для 
того, щоб оцінювати земельні ділянки, треба пройти 
складні бюрократичні процедури, отримати ліцензії. Тут 
теж може все вирішуватися «неофіційно» й за корупцій-
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ними схемами.  

Є дуже багато абсурдних норм. Нині кожен другий те-
лефон має GPS-навігатор. Між тим, кожен GPS-
навігатор має бути зареєстрований у Держземагентст-
ві. Ті ж геодезисти не мають права працювати, якщо 
Держземагентство не засвідчить, що знає про їх GPS-
навігатор. 

Землевпорядникам, оцінювачам забороняють конкуру-
вати ціною на їх послуги. А де існує заборона, завжди 
шукатимуть можливостей її обійти. 

 

Десятий крок 

 

- Усерйоз подбати про забезпечення якості державно-
го управління у сфері земельних відносин.  

Як ми можемо боротися з корупцією, якщо зарплата у 
державного кадастрового реєстратора складає близь-
ко 1500 гривень? А він реєструє ділянки, які вартують 
сотні мільйонів гривень. Чи можна уникнути корупції в 
таких умовах? Професіонали досить часто не бажають 
іти на державну службу, бо держава не готова норма-
льно оплачувати їхню працю. 

На нашу думку, штат Держземагентства можна спокій-
но скоротити вдвічі, обмеживши його регуляторні фун-
кції, а людям, які залишаться, встановити нормальну 
зарплатню. Тоді від професіоналів можна буде вима-
гати якісної роботи без корупції. 

Існує ще одна проблема: наша держава досі на дала 
відповіді на питання, чого вона взагалі хоче досягти в 
земельних відносинах? Немає жодної програми, жод-
ного документа, який би визначав, до чого мають праг-
нути чиновники, чого повинні досягати своїми діями – з 
конкретними критеріями оцінки ефективності їх роботи 
тощо. Якби зробити такий документ, було б набагато 
легше працювати. 

 

- Ми багато років знаємо про всі ці проблеми, - додав 
наостанок Андрій Мартин. – Але зараз бачимо, що ре-
ально з’явився шанс для серйозних змін. Якщо ми реа-
лізуємо хоча б половину із наших пропозицій, корупція 
у земельних відносинах відступить. 

Нам необхідно скористатися цією можливістю. Бо з 
отримання земельної ділянки починається будь-який 
інвестиційний проект у промисловості, в сільському 
господарстві, в будівництві. Якщо ми цей бар’єр при-
беремо, то отримаємо потужний поштовх для активіза-
ції бізнесу у нашій державі та зростання добробуту 
простих людей. 

 

Підготував Тарас ТЕРНІВСЬКИЙ, 

Національний прес-клуб з аграрних та земельних 
питань 

26 серпня 2014 року 
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Назва публікації – «Поради з питань укладення та 
виконання договорів оренди земель сільськогоспо-
дарського призначення». Вона адресована, насампе-
ред, власникам земельних паїв, які здають свою зем-
лю в оренду. У ній містяться рекомендації сільським 
землевласникам, які допоможуть їм зорієнтуватися, 
на що слід звернути увагу при укладенні договору 
оренди земель та у період дії цього договору. 

Чому виникла потреба у підготовці «Порад з питань 
укладення та виконання договорів оренди земель 
сільськогосподарського призначення»? Фахівці 
«АгроІнвесту» та його партнери вже третій рік прова-
джують у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Ми-
колаївській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, 
Херсонській та Чернівецькій областях «Програму 
юридичної допомоги та консультацій сільським зем-
левласникам». «Серед проблем, з якими до наших 
фахівців звертаються власники земельних ділянок, 
орендні питання посідають чи не перше місце. Тому 
ми прагнемо надати вам потрібну інформацію, щоб 
ви могли попередити виникнення проблем у питаннях 
оренди ще на етапі укладання договору з оренда-
рем», -– зазначають у вступному слові автори Порад-
ника. 

Поштовхом для підготовки Порадника також послужи-
ли результати проведених «АгроІнвестом» дослі-
джень, зокрема, останнього за часом дослідження, в 
ході якого було проаналізувано близько 700 договорів 
оренди землі, укладених селянами-землевласниками 
у 70 районах 14 областей України. Воно дозволило 
ідентифікувати проблемні моменти в діючих догово-
рах оренди та положення, які часто-густо призводять 
до порушення законних прав і інтересів орендодавців. 
Захист цих прав є дуже важливим, оскільки орендні 
відносини у земельній сфері України залишаються 
домінуючими, хоча значною мірою – проблемними.  

Здебільшого землевласники (50,3%) передають свої 

паї в користування на незначний термін: 1–5 років. 
Ще понад третини землевласників (35,4%) надають 
перевагу середньостроковій оренді, тривалість якої 
коливається у межах 6-10 років. І лише 14,4% селян 
наважуються на довгострокову оренду, яка може ся-
гати півстоліття. 

Умови оренди не задовольняють 30,3% орендодав-
ців. Здебільшого це зумовлено тим, що орендарі час-
то виписують умови договору оренди на свою ко-
ристь. 

Фахівці «АгроІнвесту» відзначають, що нерідко орен-
дарі також порушують взяті на себе орендні зобов’я-
зання. Наприклад, вони несвоєчасно або в неповному 
обсязі виплачують власникам земельних паїв оренд-
ну плату. Трапляються випадки, коли за гектари, які у 
сільгоспвиробництві на орендних умовах використо-
вують фермери або сільгосппідприємства, селяни 
зовсім не отримують грошей. 

Головний юридичний радник «АгроІнвесту» Павло 
Кулинич зауважує, що значною мірою наявні у земе-
льній сфері численні проблеми зумовлені тим, що 
переважна більшість селян – власників земельних 
паїв недостатньо добре орієнтуються в юридичних 
питаннях. Відтак, вони позбавлені можливості належ-
ним чином захистити свої законні права. 

Землевласники у своїй більшості є незаможними лю-
дьми. Отож, наголошує Павло Кулинич, вони позбав-
лені змоги звернутися по допомогу до фахових прав-
ників, послуги яких здебільшого є дорогими. Вирішен-
ню цієї проблеми Проект «АгроІнвест» також намага-
ється зарадити. Як зазначалося, партнерами Проекту 
впроваджується «Програма юридичної допомоги та 
консультацій сільським землевласникам», юристи 
якої роблять велику справу, роз’яснюючи селянам 
їхні земельні права та надаючи юридичну допомогу. 
Порадник покликаний допомогти їм у цьому, а також 
слугувати дороговказом в орендних питаннях землев-

«АгроІнвест» пропонує землевласникам орендні підказки 

Готується до друку Порадник селянам – власникам землі з 
питань оренди. Його розробили фахівці Проекту USAID 
«АгроІнвест». За їх твердженням, Порадник буде надруко-
вано вже у вересні. 



Серпень 2014 року Стор. 25 

ласникам з областей, які не задіяні в «Програмі». 

За даними фахівця з аграрної політики Проекту 
«АгроІнвест» Олександра Муляра, переважна більшість 
землевласників мають пенсійний або передпенсійний 
вік. З цієї причини багато хто з них не розуміється на 
тонкощах ринкової економіки і не має достатньої практи-
ки щодо відносин, що складаються між суб’єктами гос-
подарювання. Цим і користуються деякі орендарі. Як 
наслідок, у багатьох договорах оренди землі, обстеже-
них «АгроІнвестом», виявлені порушення чинного зако-
ну «Про оренду землі». 

Проект «АгроІнвест» прагне допомогти селянам – влас-
никам земельних паїв вирішити цю проблему, а для цьо-
го їм треба розібратися в тонкощах оренди землі. З цією 
метою, за словами Павла Кулинича, і були підготовлені 
«Поради з питань укладення та виконання договорів 
оренди земель сільськогосподарського призначення». 

Порадник складається з 9 розділів. Кожен з них присвя-
чується окремій проблемі, яка спостерігаються в оренд-
ній царині. Зокрема, вони стосуються неправильного 
позначення способу поновлення договору оренди землі, 
недотримання мінімального рівня орендної плати за зе-
млю, відсутності фіксації рівня орендної плати у відсот-
ках до нормативної грошової оцінки землі, відсутності 
залежності рівня орендної плати від тривалості догово-
ру оренди тощо. 

Великої уваги автори Порадника надали також висвіт-
ленню питань, котрі пов’язані з нечіткістю визначення 
орендної плати у натуральній формі, відсутністю фікса-
ції у договорах оренди землі місця доставки (отримання) 
продукції, неналежним визначенням відповідальності 
орендарів за несплату або несвоєчасну сплату орендної 
плати, відсутністю у договорах оренди землі умов щодо 
збереження стану землі, обмежень щодо використання 
земель та дотримання сівозмін, нечіткістю формулю-
вань про згоду орендодавця на відшкодування оренда-
рю витрат на поліпшення орендованої земельної ділян-
ки. 

Кожне з перелічених питань підкріплене статистикою, 
що демонструє актуальність виявлених проблем. Разом 
з тим, – і в цьому полягає найбільша цінність Порадника 
– пропонуються конкретні шляхи вирішення цих про-
блем. При цьому робляться численні посилання на чин-
не законодавство, нормативні акти та інші документи, 

які регламентують орендні відносини. 

Як показує практика, часто ситуація може передбачати 
не одне рішення наявної проблеми, а кілька. Автори По-
радника перелічують різні варіанти, детально описуючи 
їх особливості та переваги. А завдання орендодавців 
полягає в тому, аби, зваживши на реальні обставини, в 
яких перебувають, ухвалити для себе найоптимальніше 
рішення. 

Особливість Порадника – його підготували юристи, які 
знаються на земельному законодавстві, мають багатий 
досвід вирішення земельних проблем. Тож їх рекомен-
дації є практичними, такими, що забезпечують позитив-
ний результат. 

Подібної літератури, яка пропонує українцям самотужки 
братися за вирішення тих чи інших життєво важливих 
питань, останнім часом чимало з’являється на полицях 
книгарень, на книжкових розкладках. Багато її поширю-
ється серед цільових аудиторій під час масових акцій, 
медіа-заходів, за відповідними адресами. Та переважно 
така література має вагомий недолік – інформація в ній 
подається мовою, яка зрозуміла хіба що представникам 
певних фахових кіл. 

Відмінність Порадника «АгроІнвесту» полягає в тому, 
що складні питання, характерні для орендних відносин, 
у ньому подаються доступною мовою. Це значно полег-
шує сприйняття матеріалу, розуміння того, про що 
йдеться і що саме пропонується. 

«Це дуже важливо, – каже Павло Кулинич, який до під-
готовки Порадника доклав багато зусиль. – Ми прагнемо 
не лише познайомити власників земельних паїв з тими 
труднощами, які виникають в орендних відносинах, а й 
підказати, як вони можуть захистити свої законні права, 
свої інтереси ще на етапі підготовки до укладення дого-
вору оренди. Це значно зменшить напругу у відносинах, 
які складаються між орендодавцями і орендарями, спри-
ятиме гармонізації орендних відносин, а відтак, і розвит-
ку вітчизняної аграрної галузі». 

 

Максим НАЗАРЕНКО, 

Національний прес-клуб з аграрних та земельних 
питань 

28 серпня 2014 року 
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- Які перспективи на врожай плодоовочевої продук-
ції маємо сьогодні? 

- Перспективи доволі оптимістичні. Кажу так, спираю-
чись на безпосереднє спілкування з українськими фер-
мерами. Особливо це стосується овочевої продукції в 
південному регіоні. Добре вродили й баштанні культури. 
Тепер головне – все вчасно зібрати і знайти шляхи збу-
ту.  

 

- Що спричинило проблеми збуту плодоовочевої 
продукції? 

- Наведу приклад Херсонської області: це основний ви-
робник овочевої продукції в південному регіоні нашої 
країни. Він історично був зорієнтований на збут продукції 
до Криму та до Російської Федерації. Росія нині призупи-
нила закупівлю української сільгосппродукції, в тому чис-
лі, й плодоовочевої. Крим також вдавався до подібних 
заходів, зараз постачання частково відновили, але все 
робиться за досить складними процедурами і не всі фе-
рмери хочуть туди їхати. Бо є навіть інформація, що ті, 
хто повезли продукцію на півострів, не завжди можуть 
привезти назад гроші, які вторгували. Чи й взагалі пове-
рнути свій автотранспорт. Тому фермери досить обере-
жно працюють із Кримом. 

 

- Передбачалося, що втрати від ускладнення відно-
син з Росією та Кримом компенсуватимуться за ра-
хунок ринку, який відкриває нам Європа. Чи сталося 
так, як гадалося? 

- Питання досить складне. Європа дійсно відкрила нам 
ринок, дала економічні можливості збуту продукції. І час-
тково Україна користується ними. В першу чергу, це пос-
тавка зернових. Практично вже вибрана квота з меду. 
Але для нас найбільша проблема – це збут плодоовоче-

вої продукції.  

Проблеми відчули і польські фермери, бо вони також 
були зорієнтовані на російський ринок, а він нині закри-
тий для них, тож вони шукають ринки збуту в рамках 
Європейського Союзу. Разом з тим, ми маємо гарні при-
клади виходу наших фермерів з овочевою продукцією 
на ринки країн ЄС і Польщі, зокрема, лише завдяки гар-
ній якості продукції та активізації в пошуку нових каналів 
та ринків збуту.  

Але найголовніша проблема, з якою стикаються вітчиз-
няні аграрії, – це документальне підтвердження безпеч-
ності нашої плодоовочевої продукції, тобто, сертифіка-
ція її виробництва за міжнародними системами. Щоб 
запровадити систему сертифікації, потрібен час на впро-
вадження відповідних стандартів виробництва та необ-
хідно вкласти чималі кошти, яких гостро бракує.  

 

- Ви згадали ситуацію, в якій опинилися польські 
фермери. Однаковою мірою російські санкції торк-
нулися й французьких, іспанських та інших європей-
ських фермерів. 

- Так, у відповідь на санкції ЄС Росія запровадила влас-
ні. Зокрема, відмовилася від закупівлі європейської пло-
доовочевої продукції. Це загалом зачепило інтереси та-
мтешніх аграріїв, ринки перенасичені плодоовочевою  
продукцією, ціни знизились. Наприклад, фермери Нідер-
ландів, які традиційно є найбільшими експортерами пло-
доовочевої продукції, змушені безкоштовно передавати 
вирощену продукцію в так званий «Харчовий банк» або 
просто утилізувати. Особливо негативно це позначилося 
на польських фермерах, садівниках, бо вони активно 
заповнювали цей сегмент російського ринку. Тепер 
Польща навіть формує гуманітарний «яблучний» ван-
таж, аби відправити до Калінінграду і показати свою доб-
ру волю. 

Коли українська плодоовочева продукція облаштується на 
ринку ЄС?  

Кілька місяців тому Європейський Союз, прагнучи підтримати Україну, відк-
рив для її сільськогосподарської продукції свій ринок. Цей захід планувався як 
тимчасовий і, швидше за все, міг нагадувати певне тестування: наскільки 
Європа готова сприйняти наші харчі і чи готові вітчизняні аграрії до гост-
рої конкуренції за «найвищим ґатунком». 

На жаль, це налагодження партнерських стосунків було ускладнене особ-
ливою ситуацією, пов’язаною з агресією щодо України, та міжнародними 
санкціями, запровадженими, в тому числі, і до сільськогосподарської продук-
ції. Що вдалося зробити за цей час вітчизняним виробникам плодоовочевої 
продукції, аби облаштувати місце на європейському ринку? Це стало те-
мою розмови з керівником напрямку «Розвиток ринкової інфраструктури» 
Проекту USAID «АгроІнвест» Миколою ГРИЦЕНКОМ. 
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- Виходить, що європейські ринки знову віддалили-
ся від нас? 

- Я б не казав так категорично. Якісна українська плодоо-
вочева продукція користується попитом у Європі, вона 
збагачує тамтешній асортимент, додає смаків. Хоча, зві-
сно, європейські фермери не зацікавлені поступатися 
своєю ринковою нішею. Так само важко нам конкурувати 
цією продукцією і на азійських ринках, де більше соняч-
ного тепла і де вирощують власні непогані врожаї. 

Сьогодні ми постачаємо свою продукцію до Білорусі, 
працюємо з країнами Прибалтики. Звісно, ці ринки більш 
вузькі, але їхніми можливостями теж треба користувати-
ся. Зрештою, боротьба за ринки збуту – цілком нормаль-
не явище, і я сподіваюся, що українські виробники пло-
доовочевої продукції зуміють уже найближчим часом 
заявити про себе. 

 

- Ми помічаємо, що і внутрішній ринок плодоовоче-
вої продукції виглядає не так, як у минулі роки. Нема 
великого асортименту. Чи це пов’язано з тим, що 
відповідна продукція не надходить цьогоріч із Кри-
му? 

- Якщо згадувати кримську плодоовочеву продукцію, яку 
ми не отримуємо, то йдеться, насамперед, про виноград. 
Все решта не мало помітного впливу на наш ринок. 

 

- Але ж так само були і персики, і дині, і червона ял-
тинська цибуля. Їх нині значно поменшало. 

- Сьогодні можна спостерігати тенденцію, що українські 
супермаркети почали активніше брати фермерську про-
дукцію, укладати договори на її системне постачання. 
Вони теж вимагають від фермерів сертифікувати їхню 
продукцію. І трапляється, навіть самі допомагають у цьо-
му, бо зацікавлені в цій продукції.  

У зв’язку із стагнацією ринків збуту, їх зміною  постало 
питання диверсифікації виробництва. Іншим стає асор-
тимент продукції, він розширюється. Приміром, у тих же 
мережевих магазинах уже частіше можна побачити віт-
чизняну «зелену продукцію» – різноманітні салати, прип-
рави тощо. Покупці виявляють до них інтерес, відповід-
но, збільшилася й пропозиція.  

Природні умови дозволяють Україні вирощувати ту пло-
доовочеву продукцію, що користується попитом, але 
раніше завозилася з інших регіонів, які тепер зупинили 
це постачання. 

 

- Як допомогти тим сільгоспвиробникам, які з об’єк-
тивних причин втратили ринки збуту своєї продук-
ції? 

- На жаль, наразі цим професійно мало хто займається. 
Обласним, районним департаментам агропромислового 
розвитку не до цього, нині вони переймаються іншими 

проблемами.   

Щоправда, в окремих регіонах є консультаційні служби. 
Також активізували роботу регіональні інститути агроп-
ромислового виробництва. Сьогодні вони проводять се-
мінари, навчання із фермерами, пропонують їм альтер-
нативні напрями діяльності, в першу чергу, орієнтують їх 
на виробництво ягідної продукції. Вона більш трудоміст-
ка, але тут можна отримати більший зиск з одиниці пло-
щі в порівнянні з овочевими культурами. Це, до речі, 
один із елементів диверсифікації виробництва, насампе-
ред, малоземельних фермерів. 

 

- Але чи запитана сьогодні на ринках ягідна продук-
ція? 

- Розумієте, сьогодні відбуваються справді складні про-
цеси, пов’язані з політичними рішеннями, з політичним 
тиском. Скажімо, сьогодні ринок консервованих продук-
тів теж перебуває в стагнації. У попередні роки багато 
консервованих овочів та фруктів йшло до Росії. Тепер 
закупівля перекрита. Але ж нашими виробниками були 
інвестовані чималі кошти в цехи для консервації, замо-
розки продуктів. Треба думати, куди зорієнтувати ще й 
цю продукцію, не лише свіжу.  

Фермери, з якими довелося спілкуватися, в першу чергу, 
орієнтуються на країни Прибалтики. Вже укладаються 
попередні договори, ці країни потребують нашу продук-
цію. І, підтримуючи Україну, вони навіть лобіюють нашу 
продукцію на інших ринках. 

Ми не маємо зациклюватися на труднощах сьогодніш-
нього дня. У будь-якому разі, маємо дбати про день при-
йдешній, розвиватися, шукати нових партнерів.  

 

- Тривалий час Проект «АгроІнвест» докладав чима-
ло зусиль для налагодження організації збуту сільго-
сппродукції. Йдеться про створення торговельних 
майданчиків для оптових ринків. Наскільки це питан-
ня є актуальним з огляду на ситуацію, що склалася? 

- Напрацювання, що були зроблені «АгроІнвестом», нині 
дають позитивні результати. Ми активно працювали в 
регіонах. Скажімо, на півдні сприяли створенню фермер-
ських ринків, тепер вони є активними майданчиками. 
Цьогоріч ми пішли далі: почали надавати допомогу фер-
мерам у налагодженні зв’язків із оптовими ринками. Зок-
рема, досить активно залучаємо фермерів до співпраці з 
оптовим ринком сільськогосподарської продукції 
«Шувар» у Львові, який має інструменти, має фахівців, 
має досвід експорту плодоовочевої продукції, представ-
ництва на європейських оптових ринках та широку мере-
жу збуту в Україні. 

 Ми організували декілька навчальних поїздок груп фер-
мерів з Херсонської, Запорізької областей, зараз готу-
ються групи з Дніпропетровської, Одеської та Чернігівсь-
кої областей на цей ринок для вивчення досвіду та вста-
новлення прямих контактів. І навіть під час навчальних 
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поїздок ними були укладені попередні угоди з ринком на 
дистанційну торгівлю. Це на сьогодні для наших ферме-
рів нова форма збуту продукції, коли фермер відправляє 
машину з продукцією і може дистанційно відслідковувати 
та коригувати її збут торговими агентами ринку «Шувар», 
які мають досвід чи то просувати її на Захід, чи сприяти у 
збуті в західних регіонах України. 

Ми вбачали своє завдання в тому, аби навчити фермерів 
готувати партії продукції, фасувати її, пакувати і рухати 
далі, за межі України. Сьогодні за допомогою фахівців 
така робота активно здійснюється.  

 

- Відомо, що окремим фермерам чи селянам вийти із 
своєю продукцією на організований ринок складно. 
Як можна вирішити цю проблему?  

- Сьогодні дрібні виробники – особисті селянські госпо-
дарства самотужки не можуть вийти на ринки збуту, в 
тому числі, й на внутрішні, бо не можуть сертифікувати 
свою продукцію. Але можуть це зробити через механізм 
об’єднання в сільськогосподарські обслуговуючі коопера-
тиви, вироблення загальних правил вирощування продук-
ції, її пакування, фасування. 

Маємо приклад, коли за підтримки Проекту «АгроІнвест» 
в одному із сіл Херсонської області більше сотні особис-
тих селянських господарств, які спеціалізуються на виро-
щуванні баштанних культур, об’єдналися в сільськогоспо-
дарський обслуговуючий кооператив, запровадили одна-
кову технологію вирощування, створили невеликий логіс-
тичний пункт охолодження та передпродажної підготовки 
продукції. І, як результат, зуміли вийти на експорт своєї 
продукції до країн ЄС. У такий спосіб уже в цьому сезоні 
поставили близько 800 тонн динь. Попри те, що дині пос-
тачають Італія, Франція, інші країни, наша продукція ви-
явилася запитаною. Такий досвід треба обов’язково вра-
ховувати та поширювати. 

Цього року ми теж провели серію семінарів для дрібних 
виробників щодо впровадження  основ системи НАССР з 
управління безпечністю харчової продукції. Європейські, 
світові виробники сільськогосподарської продукції її без-
застережно дотримуються. І якщо ми хочемо долучитися 
до них, теж маємо сповідувати ці принципи.  

 

- Які організаційні, структурні, правові заходи треба 
вжити, аби опанувати зовнішні ринки та зміцнитися 
на внутрішніх? 

- Треба зважити, що левову частку плодоовочевої проду-
кції в Україні виробляють дрібні виробники - особисті се-

лянські господарства, які фактично не мають жодного 
юридичного статусу. Тому основне завдання – організа-
ційно сприяти їх згуртуванню в об’єднання виробників 
продукції на кшталт європейських для спільної роботи, 
прогнозування та планування виробництва, асортименту 
продукції, її обсягів, а також пошуку ринків.  

У рамках таких об’єднань можна дбати про навчання ви-
робників, їх консультування, про диверсифікацію їхнього 
виробництва. І найголовніше – про сертифікацію продук-
ції. Йдеться про впровадження міжнародної системи сер-
тифікації і виробництва сільськогосподарської продукції 
Global GAP, яка ґрунтується на вимогах НАССР. Без цьо-
го ми на жодні ринки системно не вийдемо. 

Якщо ми дбаємо про розвиток галузі плодоовочівництва, 
то маємо зміцнювати й позиції на внутрішньому ринку. 
Останнім часом в Україні призупинено розвиток системи 
інфраструктури аграрного ринку, системи оптових ринків 
– регіональних, місцевих, фермерських. Будуються лише 
ті ринки, які були започатковані й супроводжуються Прое-
ктом «АгроІнвест», та й то є проблеми із залученням інве-
стицій до цих проектів. 

На нашу думку, комплексне вирішення питання розвитку 
системи інфраструктури аграрного ринку є запорукою 
розвитку аграрного сектора в Україні. Більш активною 
має бути й підтримка з боку держави, уряд повинен всер-
йоз дбати про розвиток цієї інфраструктури, сприяти за-
лученню інвестицій.  

За сприяння «АгроІнвесту» розроблене техніко-
економічне обґрунтування проекту «Зелені ринки – ство-
рення мережі регіональних оптових продовольчих рин-
ків». Його реалізація дозволить комплексно вирішити 
проблему збуту сільськогосподарської продукції по всій 
країні.  

Сьогодні підготовлений проект закону щодо системного 
підходу до розбудови інфраструктури аграрного ринку. 
Його ухвалення сприятиме запровадженню європейських 
принципів роботи української галузі плодоовочівництва і 
всього сільського господарства. Сподіваюся, що ухвален-
ня цього закону не забариться, адже це дасть значний 
поштовх для розвитку однієї з ключових галузей економі-
ки України. 

 

Тарас ТЕРНІВСЬКИЙ, 

Національний прес-клуб з аграрних та земельних 
питань 
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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 інформа-
ційні матеріали пропонуються редакторам місцевих ЗМІ для безоплатного пере-
друку та журналістам як фактаж в авторських публікаціях. 
 
Проблеми, які виносяться для обговорення в ході проведення засідань Націона-
льного прес-клубу з аграрних і земельних питань та прес-турів, споріднені з 
підготовленими інформаційними матеріалами, радіо- і телевізійним продуктом. 
Інформаційні матеріали, анонси радіо- і телевізійних програм, засідань Націона-
льного прес-клубу з аграрних і земельних питань та останні новини про реалі-
зацію програми “Моя земля – моє право” розміщуються на сайтах УОЦР і Прое-
кту АгроIнвест. 
 
Сторінка Національного прес-клубу у Facebook 
 

У серпні 2014 року було підготовлено:  
Інформаційні матеріали для ЗМІ: 
 Найбільші хабарі у нашій державі даються за землю, тож чи 

можна швидко подолати корупцію в земельній сфері? 
 "АгроІнвест" пропонує землевласникам орендні підказки 
 Коли українська плодоовочева продукція облаштується на ри-

нку ЄС?    
Радіопередачі: 
 13.08.2014: "Чи варто продовжувати мораторій на продаж земель 

сільськогосподарського призначення?"  
 26.08.2014: "Чи вигідно власнику особистого селянського господарст-

ва змінити статус на власника сімейного фермерського господарст-
ва" 

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 


