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Вересень 2014 року 

 
Вісник Проекту USAID 

АгроIнвест 

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

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

_________________________
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Вісник Проекту USAID 

АгроIнвест 

Новини Проекту 4 
Колективна консультація «Захист земельних прав мешканців села Висунці Біло-
зерського району», Херсонська область 

4 
Обговорення питання створення та діяльності сімейних фермерських госпо-
дарств, Київ 

5 
Семінар-тренінг «Зміни в земельному законодавстві України», Миколаївська об-
ласть 

5 
Колективна консультація: «Захист земельних прав мешканців міста Скадовськ», 
Херсонська область 

6 
Позачергові Загальні збори сільських та селищних голів, Київ  6 

Тренінг та засідання експертної групи Юріївського району Дніпропетровської 
області 

7 

Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи!», 
Харків 

7 

Сільські сходи на тему «Оренда землі в України», Миколаївськa область  8 

Семінар «Регулювання ЄС щодо імпорту овочів, фруктів та ягід: що повинні зна-
ти українські експортери для використання переваг від ЗВТ», Київ 

9 

Радіопрограма «Моя земля – моє право» 10 

Семінар «Розвиток овочівництва, садівництва та перспективи входження на Єв-
ропейський ринок», Рівненська область 

10 

Сьома сільськогосподарська виставка "Фермер 2014", Київ  10 

Міжнародний симпозіум «Органічні продукти: обличчям до споживача», Київ  11 

Cемінар щодо перспектив виробництва органічної продукції, Чернігівська об-
ласть 

12 
Практичний круглий стіл «Захист земельних прав сільських жителів: досвід та 
перспективи», Одеська область 

12 

Семінар «Місцеве самоврядування та управління процесами реформування міс-
цевого самоврядування», Київ 

13 

Тренінг для керівників та секретарів робочих груп сільських районів Дніпропет-
ровської області 

14 

«Догляд за огірками, що вирощуються у плівкових теплицях, до початку масово-
го дозрівання», черговий семінар із низки навчальних семінарів у Херсонській 
області 

14 

Шостий Всеукраїнський ярмарок органічних продуктів, Київ  15 
Презентація діяльності Проекту USAID АгроIнвест для жителів та гостей міста 
Дніпропетровська 

16 
Відкриття кооперативного молокопереробного цеху, с. Юхимове Кіровоградської 
області 

17 



Tренінг «Технології вирощування пізніх огірків у тунельних теплицях. Піс-
ляврожайне зберігання та збут», Херсонська область 

18 
Практичний круглий стіл «Захист земельних прав сільських жителів: досвід 
та перспективи», Миколаївська область 

19 
Загальні збори Асоціації свинарів України, Київ  20 
Тренінг та засідання експертної групи Магдалинівського району Дніпропет-
ровської області 

21 

V Міжнародна конференція «Ефективне управління агрокомпаніями: пос-
тійна оптимізація витрат», Київ 

21 

Засідання Прес-клубу на тему «Експортний потенціал української плодоово-
чевої продукції», Київ 

21 

Тренінг з фандрейзингу для неприбуткових організацій, Київ  22 
Навчальна поїздка до оптового ринку сільгосппродукції «Шувар», Львів 23 

Презентація діяльності Проекту USAID АгроIнвест для жителів та гостей 
міста Кіровограда 

23 

Радіопрограма «Моя земля – моє право»  24 
Вебінар «Взаємодія органів місцевого самоврядування та землевпорядних 
організацій у процесі підготовки документів для виділення та передачі зе-
мельних ділянок», Дніпропетровська область 

24 

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

24 

Навчальний семінар з агротехнологій для фінансових спеціалістів Метабан-
ку, Запоріжжя 

25 

«Догляд за огірками, що вирощуються у плівкових теплицях, на етапі масо-
вого дозрівання», черговий семінар з низки навчальних семінарів, Херсон-
ська область 

26 

Навчальна поїздка до СОК «Молочні ріки» та «Західний», Рівненська об-
ласть 

26 
Семінар з розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та дріб-
них виробників тваринницької продукції Рівненської області, Рівне 

27 

Семінар-тренінг з підготовки місцевих кооперативних інструкторів, Херсон 27 

Наступні події 28 
АгроIнвест у ЗМІ 32 



2 вересня 2014 року пар-
тнером Проекту USAID 
АгроІнвест – Херсонсь-
кою обласною організаці-
єю Комітету виборців 
України – в рамках прое-
кту «Земельні права: кон-
сультування, правоза-
хист та яскрава просвіта 
на півдні України» була 
проведена колективна 
консультація на тему 
«Захист земельних прав 
мешканців села Висунці 
Білозерського району». 
Захід було проведено в  
приміщенні сільського 
клубу цього села з метою 
надання правових консу-
льтацій його мешканцям 
та сприяння у вирішенні 
їх земельних проблем. 
Юрист проекту Олек-
сандр Токаленко надав 
присутнім юридичну кон-
сультацію з питань, які їх 
найбільше турбували, 
зокрема:  
- що робити, якщо забу-

довник, який проводить 
велике будівництво в 
селі, змінив ґрунтовий 
рельєф, у результаті чо-
го вода атмосферних 
опадів заливає сільську 
дорогу та сусідні земель-
ні ділянки. Олександр 
Токаленко порадив меш-
канцям села, які є члена-
ми сільського комітету, 
звернутись із запитом до 
сільської ради, щоб з’я-
сувати, кому належить 
ділянка, і після цього фо-
рмувати справу. Як варі-
ант, можливо буде вда-
тись до медіації, тобто 
до безконфліктного вирі-
шення справи; 
- мешканців села турбу-
ють покинуті земельні 
ділянки. У селі багато 
ділянок, які давно поки-
нуті власниками та не 
обробляються. На них 
буяє бур’ян, розвиваєть-
ся амброзія тощо, а цими 
ділянками могли б корис-

туватись мешканці. Оле-
ксандр Токаленко пора-
див присутнім чинити 
вплив на власників діля-
нок, вимагаючи від них 
дотримуватися порядку 
на ділянках, а в разі ігно-
рування вимог – домага-
тись вилучення ділянок. 
Однак він пояснив, що 
вилучення – це доволі 
складний процес, на 
жаль, законодавство що-
до цього недосконале, 
тому порадив радше апе-
лювати до органів, що 
контролюють земельне 
законодавство. 
Проведений захід викли-
кав у присутніх інтерес 
до діяльності центру і 
дозволив отримати необ-
хідну правову допомогу. І 
надалі планується сприя-
ти у вирішенні земельних 
проблем мешканців села 
та подальша робота з 
консультування та пра-
вової просвіти. 

Колективна консультація «Захист земельних прав мешканців 
села Висунці Білозерського району», Херсонська область 

 Стор. 4 
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2 вересня 2014 року Про-
ект USAID АгроІнвест 
узяв участь у зустрічі екс-
пертів, науковців та фер-
мерів у рамках створеної 
при Мінагрополітики 
України робочої групи з 
питань розвитку малих 
форм господарювання 
на селі під головуванням 
заступника Міністра агра-
рної політики та продово-

льства України, керівника 
апарату Олександра Се-
ня. 
Під час зустрічі обгово-
рювалися питання право-
вого врегулювання пи-
тань створення та діяль-
ності сімейних фермер-
ських господарств шля-
хом внесення змін до 
Законів України «Про 
фермерські господарст-

ва», 
«Про 
особисте 
селянсь-
ке госпо-
дарство» 
та інших 
законо-
давчих 
актів. 

Обговорення питання створення та діяльності сімейних 
фермерських господарств, Київ 

2 вересня 2014 року пар-
тнер Проекту USAID Аг-
роІнвест – Вознесенська 
ГО «Агентство економіч-
ного розвитку» – спільно 
з районним відділом юс-
тиції провели семінар-
тренінг на тему «Зміни в 
земельному законодав-
стві України». Захід відві-
дали фермери, пайови-
ки, орендарі та землев-
ласники Вознесенського 
району; загальна кіль-
кість учасників - 22 осо-
би. 
Метою заходу було на-
вчання та ознайомлення 
селян Вознесенського 
району із земельним за-
конодавством України, із 
змінами у законах, що 
регулюють питання влас-
ності та оренди земель-
них ділянок. 
Під час семінару розгля-
далися такі питання: 
 як у 2014 році офор-

мити права власності 

при приватизації ді-
лянки із земель дер-
жавної та комуналь-
ної власності; 

 як це зробити на під-
ставі цивільно-
правового договору 
та на підставі свідоц-
тва про право на спа-
дщину; 

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

Семінар проводився для 
підвищення кваліфікації 
сільських голів, фермерів 
та пайовиків-
орендодавців для пред-
ставників більшості сіл 
Вознесенського району в 
питаннях новел законо-
давства, набуття та ре-
єстрації прав на землю. 
Цикл навчання проводи-
ли спеціалісти відділу 

управління юстиції Воз-
несенського району та 
представники громадсь-
кої організації «Агентствo 
економічного розвитку». 
Представники сільських 
рад, селяни-пайовики та 
фермери в більшості сіл 
Вознесенського району 
Миколаївської області 
дізналися про роботу 
Центрів вторинних юри-
дичних послуг та про 
правозахисну складову 
Проекту АгроІнвест, а 
також отримали знання з 
питань реєстрації прав 
на землю.  
Підвищення поінформо-
ваності учасників семіна-
ру-тренінгу із зазначених 
питань дозволить їм ква-
ліфіковано надавати кон-
сультації сільським жите-
лям та сприятиме їм у 
вирішенні земельних 
проблем та захисті земе-
льних прав. 

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



 Стор. 6 

Колективна консультація: «Захист земельних прав 
мешканців міста Скадовськ», Херсонська область 

4 вересня 2014 року парт-
нером Проекту USAID Аг-
роІнвест – Херсонською 
обласною організацією 
Комітету виборців України 
– в рамках проекту 
«Земельні права: консуль-

тування, 
право-
захист 
та яск-
рава 
просвіта 
на півдні 
Украї-
ни» бу-
ла про-
ведена 
колекти-
вна кон-

сультація на тему «Захист 
земельних прав земельних 
мешканців міста Ска-
довськ». 
Захід було проведено в 
місті Скадовськ, у примі-
щенні міської ради. 
Метою заходу було надан-
ня правових консультацій 
мешканцям Скадовська, 
сприяння у вирішенні їх 
земельних проблем. 
Юрист проекту Олександр 
Токаленко надав присутнім 
юридичну консультацію з 
питань які їх найбільше 
турбували, а саме: 
- самозахоплення земель-
них ділянок; 
- самовільне будівництво 
на ділянках; 
- покинуті ділянки, які не 

використовуються за ці-
льовим призначенням. 
Юрист надав докладну 
консультацію по кожному 
випадку, порадив демон-
струвати більшу актив-
ність, використовувати різ-
ні форми самоорганізації 
населення для контролю 
за дотримання земельного 
законодавства, звертатись 
до контролюючих органів у 
разі виявлених порушень. 
У результаті заходу прису-
тні довідалися про діяль-
ність центру і отримали 
необхідну правову допомо-
гу. В подальшому плану-
ється проводити роботу з 
консультування та право-
вої просвіти. 

Позачергові Загальні збори сільських та селищних голів, 
Київ 

4 вересня 2014 року парт- нер Проекту USAID АгроІн-
вест – Всеукраїнська асо-
ціація сільських та селищ-
них рад – провела позаче-
ргові Загальні збори сіль-
ських та селищних голів. У 
зборах взяли участь понад 
2,5 тисячі сільських голів і 
депутатів місцевих рад з 
усієї України. 
Піднімалися питання про 
проведення реформи міс-
цевого самоврядування і 
адміністративно-
територіального устрою, 
внесення змін до Бюджет-
ного кодексу в частині де-
централізації фінансів, 
спрямування значної час-

тини податків до місцевих 
бюджетів, повернення зем-
лі у розпорядження тери-
торіальних громад, ство-
рення державного органу, 
покликаного опікуватись 
комплексним розвитком 
сільських територій. 
Під час заходу були за-
тверджені Вимоги позачер-
гових зборів сільських та 
селищних голів до Уряду 
України. 
Захід завершився мітингом 
та ходою учасників загаль-
них зборів до будівлі Кабі-
нету Міністрів України для 
вручення офіційних вимог 
Прем’єр-міністру. 



Тренінг та засідання експертної групи Юріївського району 
Дніпропетровської області 
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4 вересня 2014 року пар-
тнер Проекту USAID Аг-
роІнвест – РГО 
«Громадська платформа 
впровадження земельної 
реформи в Дніпропет-
ровській області» – про-

вела тренінг та засідання 
експертної групи Юріїв-
ського району Дніпропет-
ровської області. 
Експертна група створе-
на для обговорення й 
аналізу проблем і конф-

ліктних ситуацій у Юріїв-
ському районі та форму-
вання матриць щодо ви-
явлених конфліктів та 
пошуку шляхів та визна-
чення рівнів їх вирішен-
ня.  

5 вересня 2014 року Про-
ект USAID АгроІнвест 
узяв участь у Шостому 
Міжнародному економіч-
ному форумі «Інновації. 
Інвестиції. Харківські іні-
ціативи!», що проходив у 
Харкові. Форум націле-
ний на розвиток міжнаро-
дної економічної інтегра-
ції та підвищення конку-
рентоспроможності Хар-
ківщини, залучення інве-
стицій в економіку регіо-
ну, демонстрацію існую-
чих можливостей і перс-
пектив розвитку провід-
них промислових класте-
рів Харківського регіону, 
всесвітньо відомого ма-
шинобудівного комплек-
су і транспортної логісти-
ки, високоефективної 
енергетики та інформа-
ційних технологій, вели-
чезного потенціалу у 
сфері науки і сільськогос-
подарського виробницт-
ва. 
У Форумі взяли участь 
представники диплома-
тичних місій та іноземні 
делегації регіонів – парт-
нерів Харківської облас-
ті, топ-менеджмент інве-

стиційних фондів, керів-
ники державних струк-
тур, що відповідають за 
розвиток інноваційної та 
інвестиційної діяльності 
в Україні, представники 
фінансово-промислових 
груп, що зацікавлені в 
інвестиційній діяльності в 
Харківській області, 
представники міжнарод-
них консалтингових ком-
паній та проектів техніч-
ної допомоги Україні, 
ініціатори інвестиційних 
проектів. 
Організаторами Форуму 
виступили Харківська 
обласна рада, Харківсь-
ка обласна державна 
адміністрація, Державне 
агентство з інвестицій та 
управління національни-
ми проектами України, 
міжнародна консалтинго-
ва компанія 
«PricewaterhouseCoopers
» та міжнародна інвести-
ційна компанія 
«SigmaBleyzer». 
У панельній дискусії 
«Агропромисловий ком-
плекс: нові можливості» 
брали участь Міністр аг-
рарної політики та про-

довольства 
України Ігор 
Швайка та 
директор Де-
партаменту 
АПР Борис 
Данилів. 
Учасники 
дискусії 
обговорювали 
такі питання: 
• Аграрна ре-
форма в Укра-
їні;  
• Нові технології агропро-
мислового комплексу;  
• Фінансування та ресур-
сне забезпечення сільсь-
когосподарського вироб-
ництва;  
• Село майбутнього – 
створення сільськогоспо-
дарських обслуговуючих 
кооперативів. 
Від Проекту USAID АгроІ-
нвест на форумі висту-
пив Керівник проекту 
Ерік Блайх з доповіддю 
на тему: 
«Агропромисловий ком-
плекс – погляд у майбут-
нє». 

Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. 
Харківські ініціативи!», Харків 
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8 вересня 2014 року парт-
нер Проекту USAID АгроІ-
нвест – Вознесеньска ГО 
«Агентство економічного 
розвитку» – провела для 
представників фермерсь-
ких господарств, пайови-
ків, орендарів та землев-
ласників Вознесенського 
району сільський сход на 
тему «Оренда землі в 
України». 
Метою заходу було на-
вчання та ознайомлення 
селян  району із земель-
ним законодавством 
України, з новими зміна-
ми у законах, що регулю-
ють питання власності, 
оренди, земельних відно-
син загалом. 
На заході обговорили но-
вини законодавства, чого 
так потребують селяни, 
та вислухали звернення 
селян, що стосувалися 
найболючіших проблем, 
таких як оформлення спа-
дщини на земельної діля-
нки, отримання земельно-
го паю із земель резерву, 
розв’язання межових су-
перечок тощо. Задля опе-
ративної допомоги у вирі-
шенні цих та інших нага-
льних проблем юристи 
організації розробили ти-

пові позовні заяви, які вже 
сьогодні стають у пригоді 
селянам. 
Але, як виявилося, окрім 
типових звернень, вини-
кають й специфічні. На-
приклад, село Бузьке міс-
титься на мальовничому 
березі р. Південний Буг, 
тому й консультації мали 
відповідну спрямованість. 
Зокрема, мешканці села 
занепокоєні самовільною 
забудовою прибережних 
захисних смуг, унаслідок 
чого вони позбавлені змо-
ги навіть підійти до во-
дойми. Їм юристи допомо-
гли скласти колективну 
скаргу до Вознесенської 
міжрайонної природоохо-
ронної прокуратури, щоб 
забезпечити дотримання 
прав мешканців населе-
ного пункту. 
Як зазначають правозахи-
сники, багато селян сти-
каються з неможливістю 
ефективного розпоря-
дження своїми земельни-
ми ділянками. Насампе-
ред це стосується оренди 
землі. Хоча є чимало нор-
мативних актів, які покли-
кані захищати права се-
лян при передачі землі в 
оренду, аналіз судової 
практики та звернень за 
правовою допомогою го-
ворить про значні пробле-
ми в цій сфері. 
«Для мешканців сільської 
місцевості питання права 
власності на землю є осо-
бливо актуальним, – за-
значає юрист Центру 
Сергій Бінько. – Саме се-
ляни найчастіше стика-
ються з проблемами реа-
лізації цього права на 
практиці. І причина цього 
полягає у незнанні людь-

ми законодавства. На 
нашу думку, проведення 
виїзних консультацій, се-
мінарів та інших заходів 
дасть змогу підвищити 
правову обізнаність жите-
лів сіл, зокрема Вознесе-
нщини, з питаннями офо-
рмлення і захисту прав на 
землю, іншими майнови-
ми питаннями». 
Виїзди юристів у громади 
показали, що селянам не 
вистачає фахової юриди-
чної підтримки – бракує 
консультацій, роз’яснень 
закону, допомоги в офор-
мленні документів. Але 
позитивний досвід тих, 
хто вже отримав допомо-
гу і вирішив свої питання, 
стає мотивацією для ін-
ших землевласників, які 
тепер також зможуть успі-
шно відстояти свої права. 
Захід ініціювала громад-
ська організація 
«Агентство економічного 
розвитку», яка окреслила 
представникам сільської 
влади, селянам-
пайовикам і фермерам в 
цілому діяльність Проекту 
USAID АгроIнвест, наго-
лосила, чим саме корис-
ний Центр вторинних 
юридичних послуг для 
селян, які володіють зем-
лею. Розповідалося про 
правову допомогу та ін-
формаційно-
просвітницьку роботу – 
захист прав власності на 
землю, підвищення рівня 
обізнаності селян, спри-
яння розумінню власника-
ми паїв своїх прав, забез-
печенні їхнього захисту. 
Юристи Вознесенської 
міської громадської орга-
нізації «Агентство еконо-
мічного розвитку» виїж-

Сільські сходи на тему «Оренда землі в Україні», 
Миколаївськa область 
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8–9 вересня 2014 року 
партнер Проекту USAID 
АгроІнвест – Український 
клуб аграрного бізнесу – 
за підтримки Міністерства 
аграрної політики і продо-
вольства України в рам-
ках програми ЄС TAIEX 
провели семінар 
«Регулювання ЄС щодо 
імпорту овочів, фруктів та 
ягід: що повинні знати 
українські експортери для 
використання переваг від 
ЗВТ». Захід було організо-
вано задля поширення 
інформації та досвіду ЄС і 
країн Центрально-Східної 
Європи щодо умов та пра-
вил імпорту до ЄС харчо-
вих продуктів і продуктів 
нетваринного походження 
(зокрема овочів, фруктів 
та ягід).  
Мета заходу: допомогти 
виробникам аграрної та 
харчової продукції краще 
зрозуміти механізми дії 
автономних торгових пре-
ференцій (а в перспективі 
– угоди про вільну торгів-
лю) у світлі надання Євро-
пейським Союзом Україні 
режиму автономних торго-
вих преференцій, що 
включає зниження 
(скасування) ставок імпор-
тного мита та виділення 
Україні тарифних квот на 
імпорт окремих видів про-
дукції, що має спростити 

доступ української аграр-
ної продукції на ринок ЄС. 
У семінарі взяли участь 
фахівці Мінагрополітики 
України, Держветфітослу-
жби України, представни-
ки місцевих органів влади, 
аграрії та фахівці з Євро-
пейського Союзу – Мініс-
терства захисту навколи-
шнього середовища, про-
довольства, розвитку сіль-
ських територій та сільсь-
кого господарства 
(DEFRA) Великобританії, 
Національної агенції вете-
ринарної санітарії та без-
пеки продовольства Руму-
нії, Продовольчої і вете-
ринарної служби Латвії, 
Генерального директора-
ту митної служби Румунії, 
Латвійської асоціації виро-
бників овочів  "Latvijas 
dārznieks". 
Учасники заходу безпосе-
редньо від європейських 
експертів дізналися про 
вимоги до якості та безпе-
ки овочів, фруктів і ягід, 
імпортованих в держави-
члени ЄС, тарифне та 
нетарифне регулювання 
товарів, вимоги до каліб-
рування, пакування, мар-
кування продукції, прикла-
ди підрахунку митної вар-
тості та необхідних плате-
жів. Аграрії ознайомили-
ся  з порядком та кроками, 
які необхідно зробити для 

отримання доступу до 
ринків ЄС, митними про-
цедурами, дозвільними 
документами, необхідни-
ми для продажу своєї про-
дукції в ЄС. 
«Ринок Європейського 
Союзу вкрай важливий 
для вітчизняних сільгосп-
виробників та агропромис-
лового комплексу в ціло-
му. І надання Україні тор-
гових преференцій, що 
включає в себе зниження 
(скасування) ставок імпор-
тного мита, виділення 
Україні тарифних квот на 
імпорт окремих видів про-
дукції – це шанс для укра-
їнських виробників агроп-
родукції зайняти своє міс-
це на ринках Європи. Од-
нак часто вони відчувають 
дефіцит інформації щодо 
умов доступу до ринку 
ЄС, тому такі заходи під-
вищують обізнаність віт-
чизняних аграріїв та поле-
гшують розуміння механі-
змів дії автономних торго-
вих преференцій, а в пер-
спективі – дозволять пов-
ною мірою скористатись 
перевагами угоди про ві-
льну торгівлю», - зазна-
чив виконавчий директор 
асоціації «Український 
клуб аграрного бізнесу» 
Олександр Жемойда.  

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

джають у села, щоб нада-
вати допомогу з оформ-
лення права власності на 
землю та інших майнових 
питань, вже протягом 
трьох років, тож до бага-

тьох сіл та сільських рад 
Вознесенського району 
приїздить безкоштовна 
правова допомога. Уже 
більше тисячі осіб змогли 
поспілкуватися з працівни-

ками Центру, поставити їм 
запитання та отримати бе-
зоплатну правову первину і 
вторинну допомогу за підт-
римки Проекту USAID Аг-
роІнвест. 



9 вересня 2014 року на 1-
му Національному радіока-
налі, в програмі «Колос», 
вийшла в ефір чергова ра-
діопрограма «Моя земля – 
моє право». 

Випуск був підготовлений в 
рамках однойменної інфо-
рмаційної кампанії, що 
впроваджується Українсь-
ким освітнім центром ре-
форм за сприяння Проекту 

USAID АгроIнвест. 
Тема випуску: 
«Запровадження системи 
HACCP для гарантування 
безпечності сільськогоспо-
дарської продукції». 

Радіопрограма «Моя земля – моє право» 
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9 вересня 2014 року Про-
ект USAID АгроІнвест у 
партнерстві з ДБУ 
«Рівненський регіональ-
ний центр з інвестицій та 
розвитку», а також Рівнен-
ською обласною асоціа-
цією фермерів та прива-
тних землевласників 
провели семінар 
«Розвиток овочівництва, 
садівництва та перспек-
тиви входження на Єв-
ропейський ринок» на 
базі фермерських госпо-
дарств ФГ Влада та ФГ 
«Агропоступ» в с. Доро-
гостаї Млинівського ра-
йону Рівненської облас-
ті. 

Метою семінару було 
ознайомлення керівників 
фермерських господарств 
із практикою формування 
ефективних каналів збуту 
плодоовочевої продукції, її  

 
обробки, миття, фасуван-
ня, подрібнення, сушіння, 
консервування, охоло-
дження, заморожування 
тощо та гуртового їх збуту. 

Семінар «Розвиток овочівництва, садівництва та 
перспективи входження на Європейський ринок», 
Рівненська область 

10–12 вересня 2014 року 
АгроІнвест узяв участь у 
заходах, що проводилися 
в рамках VII сільськогос-
подарської виставки 
"Фермер 2014". Організа-
тором виставки виступи-
ли Міністерство аграрної 
політики та продовольст-
ва і галузеві асоціації – 
партнери Проекту АгроІн-
вест: Асоціація фермерів 
та приватних землевлас-
ників України, Союз сіль-
ськогосподарських обслу-

говуючих кооперативів 
України та Національна 
асоціація дорадчих 
служб.  
Керівник напряму 
“Розвиток ринкової інф-
растуктури” Проекту Аг-
роІнвест Микола Грицен-
ко виступив з доповіддю 
під час Національного 
навчального семінару з 
питань залучення ресур-
сів міжнародних організа-
цій та проектів міжнарод-
ної технічної допомоги 

для сільськогосподарсь-
ких  кооперативів та фер-
мерів, який відбувся 10 
вересня. Тема доповіді: 
“Основні напрями та умо-
ви співпраці виробників 
сільськогосподарської 
продукції з Проектом 
USAID АгроІнвест”.  
Крім того, у семінарі взя-
ли участь представники 
МФБ “Добробут громад”, 
Проекту FIBL «Розвиток 
органічного ринку», ПРО-
ОН та IFC.  

Сьома сільськогосподарська виставка "Фермер 2014", Київ 



10 вересня 2014 року пар-
тнер Проекту USAID Агро-
Інвест – Федерація органі-
чного руху України – ви-
ступила співорганізатором 
Міжнародного симпозіуму 
«Органічні продукти: об-
личчям до споживача». 
Захід проводився спільно 
з компанією «Акко Інтер-
нешнл» у рамках Міжна-
родної спеціалізованої 
експозиції «ORGANIC 
SPACE» під час виставки 
«INPRODMASH & 
UPAKOVKA’2014» у ме-
жах Органічного тижня в 
Україні. 
Мета заходу: обмін досві-
дом та обговорення про-
блемних моментів розвит-
ку органічного виробницт-
ва в Україні та подальших 
перспектив з огляду на 
реалії сьогодення, зокре-
ма, недосконалість та не-
достатність чинної норма-
тивно-правової бази.  
Програма симпозіуму, у 
роботі якого взяли участь 
понад 60 фахівців, вклю-
чала виступи провідних 
експертів України, Молдо-
ви та Росії. Зокрема, Го-
лова Правління Федерації 
органічного руху України 
Євген Милованов висту-
пив із доповіддю 
«Перспективи розвитку 
органічного ринку в Украї-
ні та світі». З привітальни-
ми промовами до учасни-
ків звернулись: заступник 
Генерального директора 
компанії "Акко Інтер-
нешнл" Юрій Кіщак, засту-
пник академіка-секретаря 
відділення аграрної еконо-
міки і продовольства Наці-

ональної Академії аграр-
них наук України Володи-
мир Хареба, начальник 
відділу загального земле-
робства Департаменту 
землеробства Міністерст-
ва аграрної політики та 
продовольства України 
Анатолій Рудюк. 
Представниця ТОВ 
«Органік Стандарт» Ксе-
нія Гладченко поділилась 
досвідом роботи своєї 
сертифікаційної компанії 
на ринках України, Білору-
сі та Росії. 
Один з представників РФ 
– заступник Генерального 
директора корпорації 
«Органік» Олег Миронен-
ко –  розповів не лише про 
багатий досвід своєї ком-
панії у справі розвитку 
органічного ринку Москви, 
але й про останні кроки 
російських колег на шляху 
до розбудови в ній органі-
чного законодавства. У 
своїй доповіді 
О.Мироненко віддав нале-
жне українським ор-
ганічним компаніям, 
визнавши, що Украї-
на за рівнем сертифі-
кованого органічного 
виробництва та про-
моції органічних про-
дуктів на внутрішньо-
му ринку випереджає 
Росію на кілька років. 
Представник Молдо-
ви, Президент компа-
нії «ПроРуралІнвест» 
Віорел Герчу дав 
розгорнуту характе-
ристику розвитку ор-
ганічного сектору в 
Молдові, включаючи 
питання законодав-

ства, фінансової підтрим-
ки органічних фермерів та 
розвитку ринків збуту ор-
ганічної продукції цієї краї-
ни. 
Крім того, на симпозіумі з 
доповідями виступили 
представники Всеукраїн-
ської Федерації спожива-
чів «Пульс» Наталія Боро-
дачова, ВГО «Жива пла-
нета» Світлана Берзіна, 
черкаського бутику нату-
ральної та органічної про-
дукції "Lavande" "Queen of 
beauty" Андрій Гайдаченко 
та київського інтернет-
магазину «Комора»  Олек-
сандр Паньковецький. 
Учасники Міжнародного 
симпозіуму "Органічні про-
дукти: обличчям до спожи-
вача" відзначали важли-
вість проведення Органіч-
ного Тижня в Україні і до-
цільність продовження цієї 
доброї ініціативи наступ-
ного року. 
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Міжнародний симпозіум «Органічні продукти: обличчям до 
споживача», Київ 
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11 вересня 2013 
року Проект 
USAID АгроІнвест 
у співпраці з Депа-
ртаментом агроп-
ромислового роз-
витку Чернігівсь-
кої ОДА провели 
семінар щодо пер-
спектив виробниц-
тва органічної 
продукції у Черні-
гівській області. 
У семінарі взяли 
участь представ-

ники проектів технічної 
допомоги та експерти ор-
ганічного виробництва, 
представники Чернігівської 

обласної державної адміні-
страції, представники Ку-
ликівської районної держа-
вної адміністрації, пред-
ставники управлінь агроп-
ромислового розвитку ра-
йонних державних адмініс-
трацій, суб’єкти органічно-
го виробництва області, 
керівники сільськогоспо-
дарських та харчоперероб-
них підприємств. 
У ході семінару були висві-
тлені такі питання: 
1. Основні вимоги органіч-
ного виробництва, серти-
фікація та маркування ор-
ганічних українських та 
імпортованих продуктів. 

Міжнародні стандарти та 
українське законодавство; 
2. Перспективи розвитку 
органічного тваринництва; 
3. Сприяння розвитку орга-
нізацій виробників органіч-
ної продукції; 
4. Доцільність і економічна 
ефективність виробництва 
органічної продукції; 
5. Перспективи просуван-
ня органічної продукції до 
країн Євросоюзу. 
Учасники заходу відвідали 
виробничу базу СОК 
«Надія», де ознайомилися 
з діяльністю цього коопе-
ративу. 

Cемінар щодо перспектив виробництва органічної продукції, 
Чернігівська область 

12 вересня 2014 
року партнер Прое-
кту USAID АгроІн-
вест – Одеська 
обласна організа-
ція ВГО “Комітет 
виборців України”–  
спільно з Татарбу-
нарським район-
ним управлінням 
юстиції та експер-
тами Херсонської 
обласної організа-
ції Комітету вибор-

ців України провели під-
сумковий круглий стіл та 
прес-конференцію 
«Захист земельних прав 
сільських жителів: досвід 
та перспективи». 
Мета проведення практи-
чного круглого столу по-
лягала в тому, щоб пре-
зентувати досвід понад 
дворічної діяльності з 

правового захисту земе-
льних прав сільських жи-
телів за підтримки Проек-
ту USAID АгроІнвест, об-
говорити як подальші 
перспективи роботи в 
цьому напрямі, так і нові 
виклики у сфері земель-
них правовідносин в 
Україні. У заході взяли 
участь секретарі сільсь-
ких рад району, депутати 
районної та сільських 
рад, представники сільсь-
когосподарських підпри-
ємств. Загальна кількість 
учасників – 16 осіб. 
Актуальність проведення 
такого заходу зумовлю-
ється необхідністю уза-
гальнення та обговорен-
ня позитивного досвіду 
захисту земельних прав 
сільських жителів, потре-
бою вироблення рекоме-

ндацій для підвищення 
ефективності правової 
допомоги із земельних 
питань, а також підведен-
ня підсумків діяльності за 
підтримки Проекту USAID 
АгроІнвест на території 
Татарбунарського району 
Одеської області протя-
гом 2014 року. 
Відкриваючи захід, нача-
льник районного управ-
ління юстиції Л.Г. Семе-
ненко поінформував  при-
сутніх про виконання про-
грами Проекту. Він розпо-
вів, що у 2014 році юрис-
тами Центру права Оде-
ської обласної організації 
ВГО «Комітет виборців 
України» спільно з фахів-
цями районного управлін-
ня юстиції у місті Татар-
бунари та населених пун-
ктах району надано по-

Практичний круглий стіл «Захист земельних прав сільських 
жителів: досвід та перспективи», Одеська область 



над 250 усних та письмо-
вих консультацій різного 
спрямування із земельних 
правовідносин. За цей 
період у 11 випадках на-
дано вторинну правову 
допомогу, переважно з 
позитивним вирішенням. 
Особливо нагальною ви-
явилася потреба сільсь-
ких землевласників у про-
веденні консультацій у 
виїзних приймальнях, а 
також групових консульта-
цій. Це давало можли-
вість селянам отримати 
кваліфіковану безоплатну 
правову допомогу, не ви-
трачати кошти та час для 
приїзду в районний центр. 
На цьому наголошував у 
своєму виступі депутат 
районної ради Ю.М. Чу-
маченко, який від імені 
своїх виборців подякував 
організаторам Проекту 
захисту прав сільських 
жителів. Він зупинився на 
потребі розширення у по-
дальшому формату такої 
роботи, оскільки перед 
громадянами нині гостро 
стоїть питання захисту 
свої майнових прав. Окре-

мо він підкреслив  недос-
коналість деяких норм 
права з цих питань. 
Секретар виконкому Біло-
ліської сільської ради Л.Л. 
Сивоконь зупинилася на 
вкрай важливому аспекті 
роботи з надання право-
вої допомоги сільському 
населенню. Вона схваль-
но оцінила таку форму 
роботи, як групові консу-
льтації, що передують 
індивідуальному прийому 
громадян. На них селяни 
отримують комплекс ін-
формаційних та правових 
знань із питань, які їх ціка-
влять. Упродовж роботи 
Проекту сільські жителі 
після прийому, як прави-
ло, уже не звертаються 
до інших фахівців права, 
а використовують отрима-
ну ними інформацію, по-
дають коректно оформле-
ні документи до рекомен-
дованих їм організацій. В 
результаті їх проблеми 
вирішуються. Вона дета-
льно зупинилася на ході 
отримання жителькою 
села рекомендацій щодо 
перевірки наявності у про-

давця правовстановлюва-
льних документів. Це пи-
тання виникло внаслідок 
укладення договору купів-
лі-продажу між нею та 
власником житлового бу-
динку. В результаті пере-
вірки було встановлено, 
що продавець не мав від-
повідних правовстанов-
лювальних документів, і в 
такий спосіб міг ввести в 
оману покупця. Угоду не 
було укладено, і людина 
не була ошукана. Окрема 
подяка за тісну співпрацю 
з Проектом була вислов-
лена керівнику Татарбу-
нарської централізованої 
бібліотечної системи Т.І. 
Стояновій та працівникам 
Татарбунарської районної 
бібліотеки. 
По закінченні заходу всім 
учасникам були передані 
комплекти правових про-
світницьких матеріалів, 
підготовлених Ресурсним 
центром з прав на землю, 
створеним при Земельній 
спілці України за сприян-
ня Проекту USAID АгроІн-
вест. 
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12 вересня 2014 року в 
офісі Проекту USAID Агро-
Інвест відбувся семінар на 
тему «Місцеве самовряду-
вання та управління про-
цесами реформування 
місцевого самоврядуван-
ня». Семінар організовули 
асоціація «Земельна спіл-
ка України» спільно з Про-
ектом USAID АгроІнвест. 
На семінарі виступив 
представник Товариства з 
управління та продажу 
земель BVVG 

(Bodenverwertungs- und -
verwaltungs GmbH), що 
здійснює управління зем-
лями державної власності 
у Східній Німеччині,– фахі-
вець з державного управ-
ління, доктор юридичних 
наук , заступник керівника 
відділу місцевого самов-
рядування Маркус Грюне-
вальд. У ході семінару 
розглядалися такі питан-
ня:   
• На які процедурні прин-
ципи слід звертати увагу, 

щоб успішно завершити 
адміністративну реформу 
та реформу місцевого са-
моврядування; 
• Практичний досвід адмі-
ністративно-
територіальної реформи, 
здійсненої у Федеральній 
Землі Бранденбурґ, та 
підготовки реформи на 
рівні районів; 
• Фактичні та правові про-
блеми проведення адміні-
стративної реформи та 
стратегії їх розв’язання. 

Семінар «Місцеве самоврядування та управління процесами 
реформування місцевого самоврядування», Київ 
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Семінар для секретарів сільських та селищних рад із 
земельних питань, Дніпропетровська область  

Тренінг для керівників та секретарів робочих груп сільських 
районів Дніпропетровської області 

12 вересня 2014 року пар-
тнер Проекту USAID Агро-
Інвест – РГО «Громадська 
платформа впровадження 

земельної реформи в 
Дніпропетровській облас-
ті» – провела тренінг для 
секретарів та керівників 
експертних груп області. 
Програмою заходу пе-
редбачалося:  
• Надання секретарям 
та керівникам експерт-
них груп інформації про 
нинішню ситуацію з вирі-
шенням земельних пи-
тань у країні та області; 
• Ознайомлення з мето-
дикою організації діяль-
ності експертних груп у 
районах; 
• Ознайомлення з мето-
дикою організації роботи 
із забезпечення дій, 
спрямованих на вирі-
шення проблем, виявле-

них у ході засідань експе-
ртних групи, та станом 
контролю за реалізацією 
прийнятих рішень; 
• Ознайомлення з шабло-
нами документів для за-
безпечення ефективної 
діяльності експертних 
груп; 
• Презентація та обгово-
рення типових документів 
щодо інституалізації екс-
пертної групи; 
• Обмін досвідом роботи. 
 Юридичний радник Прое-
кту USAID АгроІнвест Па-
вло Кулинич виступив із 
презентацією та надав 
підтримку експертам у 
вирішенні найбільш про-
блемних питань.  

«Догляд за огірками, що вирощуються у плівкових теплицях, 
до початку масового дозрівання», черговий семінар із низки 
навчальних семінарів у Херсонській області 

12 вересня 2014 року в 
селі Гладківка Голоприс-
танського району Херсон-
ської області за підтримки 
Проекту USAID Агроінвест 
відбувся перший тренінг з 
осінньої серії навчальних 
заходів для членів кредит-
ної спілки «Громада». 
Попередня серія тренінгів, 
проведена навесні - поча-
тку літа, допомогла значно 
покращити врожайність 
ранніх огірків у господарс-
твах учасників.  Тренінг 
був проведений у госпо-
дарстві Людмили Іванів-
ни Калити. Вона вже не 
перший рік вирощує огірки 

в теплицях, але рік від 
року через різні агрономіч-
ні проблеми врожай був 
нижче очікуваного. Так і 
цього сезону: стан огірків 
погіршився впродовж 
останнього тижня, і тому 
потрібна була термінова 
експертна допомога.  
На початку тренінгу екс-
перт-консультант Вален-
тина Костеннікова розпові-
ла про основні правила і 
принципи вирощування 
огірка восени: через різни-
цю в тепловому і світлово-
му режимі порівняно з ве-
сною спостерігаються сер-
йозні відмінності, про які 

більшість учасників трені-
нгу  дізналися вперше. В 
учасників було дуже бага-
то питань щодо піджив-
лення, поливу, захисту 
рослин, а також чи прави-
льно вони роблять ті чи 
інші речі. 
Як виявилося, багато фер-
мерів бездумно довіряють 
запевненням продавців 
препаратів і добрив, при-
пускаючись при цьому ба-
гатьох помилок. Так, на-
приклад, після огляду огір-
ків у теплицях господині 
експерт діагностувала пе-
редчасне старіння рослин, 
яке відбулося в результаті 



13 вересня 2014 року пар-
тнер Проекту USAID АгроІ-
нвест – Федерація органіч-
ного руху України – висту-
пила організатором Шос-
того Всеукраїнського яр-
марку органічних продук-
тів. Захід проводився спі-
льно з асоціацією «Біолан 
Україна», Іллінецьким дер-
жавним аграрним коле-
джем, Всеукраїнською гро-
мадською організацією 
«Жива планета» за підтри-
мки FIBL, Міністерства 
аграрної політики та про-
довольства України, Мініс-

терства екології та приро-
дних ресурсів України та 
Київської міської держав-
ної адміністрації. 
Цього року виробники з 
усієї України запропонува-
ли відвідувачам сертифі-
ковані органічні овочі, 
фрукти, ягоди, молоко, 
молочні та м’ясні вироби, 
крупи, мед, соки, напої, 
сиропи, повидло тощо.  
Під час дегустації органіч-
них молочних продуктів та 
напоїв усі гості ярмарку 
мали нагоду переконатися 
у високій якості продукції, 

а крім того взяти 
участь у конкурсах та 
розіграшах призів, 
змогли насолодитись 
чудовою музикою та 
піснями у виконанні 
відомих українських 
митців та творчих ко-
лективів.  
Професійні кухарі по-
радували відвідувачів 
приготованими лише 
з органічних інгредієн-
тів юшками, смажени-
ми кабанчиками, ковбаска-
ми та іншими наїдками. 
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Шостий Всеукраїнський ярмарок органічних продуктів, Київ 

застосування надвеликої 
кількості добрива за пора-
дою його продавця. А те-
пер для відновлення огір-
кової плантації доведеть-
ся докласти чимало кош-
тів і часу. 

Експерт-консультант та-
кож відвідала теплиці ще 
одного учасника тренінгу – 
Валентини Івлєвої. Вален-
тина Костеннікова там та-
кож діагностувала серйоз-
ні проблеми і надала свої 

рекомендації щодо випра-
влення ситуації. 
У цілому практично у кож-
ного учасника були свої 
питання до експерта і кож-
ному вона допомогла  по-
радами щодо технології. 
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13 вересня 2014 року 
Проект USAID Аг-
роIнвест під час святку-

вання Дня міста Дніпро-
петровська презентував 
головні напрями своєї 
діяльності. Для мешкан-
ців та гостей міста було 
створене Містечко 
USAID, де були предста-
влені проекти та органі-
зації, які співпрацюють з 
Агентством США з між-
народного розвитку та 
впроваджують свої про-
грами у Дніпропетровсь-
ку та у навколишніх те-
риторіальних громадах. 
На стенді Проекту Аг-
роIнвест у Містечку 
USAID дніпропетровці та 
гості міста мали нагоду 
безкоштовно отримати  
консультації із земель-

них питань, навчитися 
використовувати Кадас-
трову карту, перевірити 
правильність відобра-
ження на ній своїх земе-
льних ділянок. Діти бра-
ли участь у конкурсі ма-
люнків живої природи, 
вікторині «Загадки з гря-
дки», а молодь та дорос-
лі  дізналися про ступінь 
безпечності для здоро-
в’я продуктів харчуван-
ня, взявши участь в інте-
рактиві "Корисно знати". 
Найактивніші учасники 
отримали цікаві призи, а 
всі охочі – смачні часту-
вання від партнерів Про-
екту USAID АгроIнвест. 

Презентація діяльності Проекту USAID АгроIнвест для жителів 
та гостей міста Дніпропетровська 
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15 вересня 2014 рoку 
Проект USAID АгроІнвест 
узяв участь у церемонії з 
нагоди завершення буді-
вництва молокоперероб-
ного цеху в рамках прое-
кту «Створення молоч-
них ланцюгів доданої 
вартості», що впроваджу-
ється МБФ «Добробут 
громад» за підтримки 
Проекту USAID АгроІн-
вест, Кіровоградської 
обласної державної адмі-
ністрації, Знам’янської 
районної державної адмі-
ністрації, Знам’янської 
районної ради та Іванко-
вецької сільської ради. 
Проект отримав підтрим-
ку у розмірі понад 2 млн. 
грн. від партнерів – МБФ 
«Добробут громад», Кіро-
воградської обласної та 
районної (Знам’янський 
район) влади та Проекту 
USAID АгроІнвест. 
Проект має на меті за-
безпечити стабільне під-
вищення доходів об’єд-
наних сільських родин 
шляхом надання послуг 
із переробки молока та 
збуту готової продукції 
кооперативом 
«Іванковецький Світа-
нок». 
Приміщення та облад-
нання для надання пос-
луг із переробки молока, 
де з часом передбача-
ються також послуги з 
виготовлення концентро-
ваних кормів, розташова-
ні у с. Юхимове Знам’ян-
ського району Кірово-
градської області на базі 
колишньої школи, пере-
даної на баланс СОК та 
реконструйованої згідно з 

виробничим призначен-
ням. 
Окремі приміщення пере-
обладнані в кооператив-
ний навчальний центр 
для проведення тренінгів 
з кооперації, створення 
сімейних ферм, а також 
ознайомлення з ефектив-
ними методами тварин-
ництва. Потужність пере-
робки молока – 3 і біль-
ше тонни за зміну. 
Такі послуги будуть нада-
ватися всім родинам, які 
цього забажають, вклю-
чаючи уже об’єднаних в 
інші сільськогосподарські 
обслуговуючі кооперати-
ви району, за умови, що 
такі родини стануть чле-
нами СОК 
«Іванковецький Світа-
нок» для отримання пос-
луг із переробки сирови-
ни та збуту готової про-
дукції. При цьому послуги 
із заготівлі та охолоджен-
ня молока будуть нада-
ватися іншими СОКами 
району, заснованими дрі-
бними виробниками мо-
лока. 
Для роз’яснення такого 
інноваційного механізму 
надання кооперативом 
послуг вперше в Україні 
були розроблені методи-
чні рекомендації 
«Організація заготівель-
но-збутових послуг сіль-
ськогосподарськими об-
слуговуючими кооперати-
вами: бухгалтерський 
облік, оподаткування та 
деякі правові аспекти» за 
ініціативи та підтримки 
МБФ «Добробут громад» 
у співпраці з експертами 
ННЦ «Інститут аграрної 

економі-
ки», Феде-
рації ауди-
торів, бух-
галтерів і 
фінансис-
тів АПК 
України та 
Проекту 
USAID 
АгроІн-
вест. 
Плануєть-
ся забез-
печити 
виробництво продукції за 
узгодженим ланцюгом: 
виробник –
 молокоприймальний 
пункт кооперативу – пе-
реробні потужності СОК 
– споживачі (державні 
соціальні заклади за підт-
римки місцевої влади, з 
перспективою збільшен-
ня обсягів переробки та 
збуту для задоволення 
потреб інших місцевих 
споживачів через різні 
канали збуту). Це дозво-
лить кооперативу пере-
робляти прогнозовані 
обсяги молока високої 
якості та підвищити дохо-
ди місце-
вих дрібних 
виробників 
молока, які 
мають змо-
гу отриму-
вати різні 
послуги від 
різних СОК, 
уникаючи 
конкуренції 
та кооперу-
ючись між 
собою в 
наданні 
послуг. 

Відкриття кооперативного молокопереробного цеху, с. 
Юхимове Кіровоградської області 
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Tренінг «Технології вирощування пізніх огірків у тунельних 
теплицях. Післяврожайне зберігання та збут», Херсонська 
область 

16 вересня 2014 року в 
селі Козачі Табори Цюру-
пинського району Херсон-
ської області за підтримки 
Проекту USAID Аг-
роIнвест проходив тренінг 
для фермерів, членів кре-
дитної спілки «Народна 
довіра» – виробників теп-
личних огірків.  
Тренінг відбувся в госпо-
дарстві експерта-
консультанта Валентини 
Костеннікової, яка профе-
сійно займається вироб-
ництвом огірків уже впро-
довж 16 років. У тренінгу 
також взяв участь провід-
ний спеціаліст з виробни-
цтва огірків компанії 
«Нунемс» Костянтин Шев-
чук. 
На початку тренінгу консу-
льтант розповіла про ос-
новні принципи та прави-
ла успішного вирощуван-
ня огірків у теплицях: 
йшлося про вимоги до 
конструкції теплиць, на-
сіннєвого матеріалу, якос-
ті поливної води й ґрунту, 
режиму живлення в різні 
фази розвитку рослин. 
Костянтин Шевчук у своє-
му виступі детально зупи-
нився на характеристиках 
гібридів огірків для весня-
ного і осіннього оборотів, 
рекомендованих його ком-
панією. Спеціаліст компа-
нії «Нунемс» також зро-
бив огляд ринку збуту огі-
рків і спрогнозував його 
розвиток у найближчій 
перспективі. За оцінками 
Шевчука, ціни на огірки на 
українському ринку в жов-
тні – грудні будуть вищі 
від середніх через перео-
рієнтацію основних конку-
рентів – турецьких овочів-

ників на російський ринок. 
Практична частина трені-
нгу проходила в теплицях 
Валентини Костеннікової. 
Консультант показала, як 
правильно розміщувати 
рослини, формувати їх у 
різні фази вегетації, про-
демонструвала ознаки 
захворювань і ураження 
шкідниками. Великий інте-
рес учасників викликала 
конструкція системи опа-
лення, що дозволяє ряту-
вати рослини під час за-
морозків навесні й восе-
ни. 
Експерт відкрила ферме-
рам маловідомі нюанси 
вирощування огірків: сис-
тему інтенсивного жив-
лення, режими поливу, 
особливості боротьби зі 
шкідниками цієї культури 
– кліщами і пероноспоро-
зом, способи омолоджу-
вання рослин за допомо-
гою молока і йоду та бага-
то іншого. Більшість учас-
ників вперше довідалися 
про такі цінні для них ві-
домості і активно конспек-
тували поданий матеріал 
для подальшого застосу-
вання у своїх господарст-
вах. 
Наприкінці тренінгу консу-
льтант і фахівець 
«Нунемс» відповіли на 
велику кількість питань, 
тим самим допомагаючи 
учасникам тренінгу у вирі-
шенні виробничих про-
блем. За словами овочів-
ників, тренінг став для них 
відкриттям і вони обов’яз-
ково будуть у своїх госпо-
дарствах використовува-
ти набуті знання для збі-
льшення врожаїв. 
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16 вересня 2014 року 
партнер Проекту USAID 
АгроІнвест – Вознесен-
ська ГО «Агентство еко-
номічного розвитку» – 
спільно з Вознесенським 
районним управлінням 
юстиції провела практи-
чний круглий стіл 
«Захист земельних прав 
сільських жителів: дос-
від та перспективи». 
Метa проведення прак-
тичного круглого столу 
полягала в тому, щоб 
презентувати досвід 
більш ніж дворічної дія-
льності з правового за-
хисту земельних прав 
сільських жителів у рам-
ках Проекту USAID Агро-
Інвест, обговорити як 
подальші перспективи 
роботи в цьому напрям-
ку, так і нові виклики у 
сфері земельних право-
відносин в Україні. Акту-
альність проведення 
такого заходу зумовлює-
валася необхідністю 
узагальнення та обгово-
рення позитивного дос-
віду захисту земельних 
прав сільських жителів, 
потребою вироблення 
рекомендацій для підви-
щення ефективності 
правової допомоги із 
земельних питань, а та-
кож підведення підсумків 
діяльності в рамках Про-
екту USAID АгроІнвест 
на території Вознесенсь-
кого району Миколаївсь-
кої області протягом 20-
14 року. 
У заході взяли участь 
секретарі сільських рад 
району, представники 
сільськогосподарських 
підприємств, сільські 

голови, працівники юсти-
ції та реєстраційної слу-
жби – загалом 21 особа. 
Відкриваючи захiд, нача-
льник районного управ-
ління юстиції Володимир 
Пісоцький розповів при-
сутнім про успішне вико-
нання програми Проек-
ту. Він повідомив прису-
тніх, що у 2014 році юри-
стами Центру права 
ВМГО «Агентство еконо-
мічного розвитку» спіль-
но з фахівцями районно-
го управління юстиції у 
місті Вознесенськ та на-
селених пунктах району 
надано понад 300 усних 
та письмових консульта-
цій із земельних право-
відносин різного спряму-
вання. 
За цей період у 12 випа-
дках надано вторинну 
правову допомогу, пере-
важно з позитивним ре-
зультатом. Особливо 
важливими для сільсь-
ких землевласників ви-
явилися такі заходи, як 
організація виїзних 
приймалень та групових 
консультацій. Це давало 
можливість селянам 
отримувати кваліфікова-
ну безоплатну правову 
допомогу, не витрачати 
кошти та час для приїз-
ду в районний центр. На 
цьому наголошувала у 
своєму виступі керівник 
реєстраційної служби 
Ірина Каширіна, яка від 
імені своїх виборців по-
дякувала учасникам 
Проекту за роботу по 
захисту прав сільських 
жителів. Вона підкресли-
ла важливість розши-
рення формату такої 

діяльності, оскільки гро-
мадяни потребують за-
хисту свої майнових 
прав, вказавши на недо-
сконалість деяких норм 
права, що стосуються 
цих питань. 
Секретар виконкому 
Дмитрівської сільської 
ради Лариса Марченко 
зупинилася на вкрай 
важливому аспекті робо-
ти з надання правової 
допомоги сільському 
населенню. Вона схва-
льно відгукнулася про 
таку форму роботи, як 
групові консультації, що 
передують індивідуаль-
ному прийому громадян. 
На таких консультаціях 
селяни отримують ком-
плекс інформаційних та 
правових знань з тих чи 
інших питань. За період 
роботи Проекту сільські 
жителі, як правило, піс-
ля прийому вже не звер-
талися до інших фахів-
ців права, вони викорис-
товували отриману ними 

Практичний круглий стіл «Захист земельних прав сільських 
жителів: досвід та перспективи», Миколаївська область 
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інформацію і подавали 
правильно підготовлені 
документи до рекомендо-
ваних їм організацій, що 
завершувалося успішним 
вирішенням їх питань. Для 
прикладу вона зупинилася 
на проблемі отримання 
жителькою села рекомен-
дацій щодо перевірки наяв-
ності у продавця правовс-
тановлюючих документів. 
Це питання виникло в ході 
підготовки договору купівлі-
продажу між нею та влас-
ником житлового будинку. 
В результаті перевірки бу-
ло встановлено, що прода-

вець не мав відповідних 
правовстановлювальних 
документів і в такий спосіб 
міг ввести в оману покупця. 
Угоду не було укладено і 
людина не була ошукана. 
Окрема подяка за тісну 
співпрацю під час Проекту 
була висловлена керівнику 
Вознесенської централізо-
ваної бібліотечної системи 
Ірині Агафоновій та праців-
никам Вознесенської ра-
йонної бібліотеки. 
Результатом проведення 
практичного круглого столу 
має стати досягнення 
більш ефективного захисту 

земельних прав громадян, 
посилення співпраці та вза-
ємодії в цій сфері всіх заці-
кавлених органів держав-
ної влади, місцевого само-
врядування та неурядових 
організацій, що сприятиме 
ефективнішій реалізації та 
захисту власниками земе-
льних ділянок свого права 
власності. 
По закінченні заходу всім 
учасникам були передані 
комплекти правових просві-
тницьких матеріалів, підго-
товлених ресурсно-
інформаційним центром 
Проекту USAID АгроІнвест. 

17 вересня 2014 року пар-
тнер Проекту USAID АгроІ-
нвест – Асоціація свинарів 
України (АСУ) – провела 
загальні збори. 
На зборах, які відбулися 
за підтримки Проекту 
USAID АгроІнвест, обгово-
рювалися такі питання: 

 Перспективи українсь-
кого ринку свинини;  

 законодавчі ініціативи 
АСУ; 

 пакет європейських 
документів, які регулюва-
тимуть роботу свиногоспо-
дарств; 

 прийом нових членів 
АСУ; 

 обговорення докумен-
та «Стратегічний розвиток 
АСУ до кінця 2014-го: пла-
нування дій»; 

 обговорення розроб-
лених Держветфітослуж-
бою роз’яснень до наказу 
№ 96 та Проекту ветери-
нарно-санітарних вимог 
для господарств. 

Окрім обговорення 
ключових аспектів, 
учасники засідання 
мали змогу поспілкува-
тися зі спеціально за-
прошеними гостями:  
заступником Міністра 
аграрної політики та 
продовольства Андрі-
єм Дикуном, який роз-
повів про поточну ро-
боту Міністерства та 
окреслив стратегічні 
напрями розвитку 
українського АПК. Ке-
рівник діяльності IFC в 
Україні Олена Воло-
шина розповідала про 
можливості залучення 
іноземного капіталу 
українськими підпри-
ємствами, а Михайло 
Соколов, радник Мініс-
тра, окреслив ситуацію 
стосовно спецрежиму 
ПДВ та фіксованого 
сільськогосподарсько-
го податку. 

Загальні збори Асоціації свинарів України, Київ 
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18 вересня 2014 року 
партнер Проекту USAID 
АгроІнвест – РГО 
«Громадська платформа 
впровадження земельної 
реформи в Дніпропетров-
ській області» – провела 
тренінг та засідання екс-
пертної групи Магдали-

нівського району Дніпро-
петровської області. 
Експертна група була 
створена для обговорен-
ня, аналізу проблем та 
конфліктних ситуацій у 
Магдалинівському районі 
області та формування 
матриць щодо виявлених 

конфліктів та пошуку 
шляхів та визначення рів-
нів їх вирішення. 
На засідання члени екс-
пертної групи обговорили 
та проаналізували наявні 
конфлікти у земельній 
сфері  

Тренінг та засідання експертної групи Магдалинівського району 
Дніпропетровської області 

V Міжнародна конференція «Ефективне управління 
агрокомпаніями: постійна оптимізація витрат», Київ 

18 вересня 2014 року пар-
тнер Проекту USAID Агро-
Інвест – асоціація 
"Український клуб аграр-
ного бізнесу" (УКАБ) –  
спільно з Інститутом агра-
рного розвитку в Центра-
льній та Східній Європі 
(ІАМО), Східним коміте-
том німецької економіки 
(ОА) і агентством 
«AgriEvent» провели V 
Міжнародну конференцію 
«Ефективне управління 
агрокомпаніями: постійна 
оптимізація витрат». 
Головною метою заходу 
було обговорення основ-

них аспектів та проблем 
управління аграрним біз-
несом. У роботі конферен-
ції взяли участь понад 300 
представників передових 
аграрних компаній з Украї-
ни, країн СНД та Європи, 
міжнародних організацій, 
сервісних компаній. 
На конференції розгляда-
лися найактуальніші про-
блеми менеджменту в 
агробізнесі: управління 
агрокомпаніями та спосо-
би мінімізації непрямих 
виробничих витрат, вико-
ристання інноваційних 
технологій з метою змен-

шення ви-
трат, пози-
тивний дос-
від управ-
ління персо-
налом та 
шляхи дося-
гнення мак-
симальної 
віддачі від 
кожної ви-
плаченої 
копійки, до-
сягнення 
великого 
врожаю за 
умови мінімальних втрат. 

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

18 вересня 2014 року від-
булося чергове засідання 
Національного прес-клубу 
з аграрних і земельних 
питань. 
Захід проводився у фор-
маті прес-конференції на 
тему “Експортний потенці-
ал української плодоово-
чевої продукції” у рамках 
інформаційно-
роз’яснювальної кампанії 

"Моя земля -- моє право", 
яка здійснюється Україн-
ським освітнім центром 
реформ за сприяння Про-
екту USAID АгроІнвест. 
У заході взяли участь: 
- В’ячеслав Забєлін, коме-
рційний директор оптового 
ринку «Столичний» (м. 
Київ); 
- Іван Томич, голова Сою-
зу сільськогосподарських 

обслугову-
ючих коопе-
ративів 
України; 
- Микола 
Гриценко, 
керівник 
напрямку 
«Розвиток 
ринкової 
інфраструк-
тури» Про-
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екту USAID 
«АгроІнвест»; 
- Юрій Оглашен-
ний, експерт Про-
екту АгроІнвест, 
експерт з НАССР 
та простежувано-
сті Проекту ЄС 
«Вдосконалення 
системи контро-
лю безпечності 
харчових продук-
тів в Україні»; 
- Олександр Же-
мойда, генераль-

ний директор Українського 
клубу аграрного бізнесу; 
- Дмитро Українець, голо-
ва Рівненської асоціації 
фермерів та землевласни-
ків. 
На прес-конференції обго-
ворювалися такі питання: 
• цьогорічні обсяги плодоо-
вочевої продукції та мож-
ливості її продажу на внут-
рішніх та зовнішніх ринках; 
• особливість ситуації, яка 
нині через оголошення 
Росією торговельної війни 

складається на продово-
льчих ринках Євросоюзу, 
та її можливий негативний 
вплив на експортні постав-
ки української плодоовоче-
вої продукції до країн – 
членів ЄС; 
• специфіка збуту плодоо-
вочевої продукції на зовні-
шніх ринках; 
• необхідність запрова-
дження систем харчової 
безпеки НАССР (Hazard 
Analysis and Critical Control 
Point) 
та 
Global 
GAP, 
особ-
ливо 
при 
органі-
зації 
експо-
ртних 
поста-
вок 
плодо-

овочевої продукції; 
• необхідність створення 
системи організованої оп-
тової торгівлі плодоовоче-
вою продукцією в загаль-
нонаціональних масшта-
бах; 
• сільськогосподарські об-
слуговуючі кооперативи як 
засіб спрощення виходу 
на нові внутрішні та закор-
донні ринки та збільшення 
обсягів реалізації плодоо-
вочевої продукції. 

Тренінг з фандрейзингу для неприбуткових організацій, Київ 

19 вересня 2014 
року Проект USAID 
АгроІнвест провiв 
тренінг на тему 
«Залучення зовніш-
нього фінансування 
в неприбуткових 
організаціях 
(фандрайзинг)». 
У тренінгу взяли 
участь неурядові 
організації аграрно-
го сектору. 
Тренінг складався з 
таких сесій: 

 Сесія 1. 
«Визначення фанд-
райзингу в контексті 
вашої організації». 

 Сесія 2. 
«Організаційна 
готовність до фа-
ндрайзингу». 

 Сесія 3. 
«Звернення за 
підтримкою». 

 Сесія 4. 
«Донори та розви-
ток відносин з 
ними». 
По завершенні 
навчання учасни-
ки підбили підсум-
ки та обговорили 
плани на майбут-
нє. 



Вересень 2014 року Стор. 23 

18-19 вересня 2014 року 
Проект АгроІнвест у 
співпраці із партнерськи-
ми організаціями провів 
внутрішню навчальну 
поїздку, присвячену ви-
вченню питань розвитку 
системи збуту продукції 

фермерських госпо-
дарств Чернігівської об-
ласті на прикладі роботи 
оптового ринку сільгосп-
продукції «Шувар». 
Під час поїздки учасники 
ознайомилися із діяльні-
стю ринку "Шувар", ви-

могами ринку до поста-
вок плодово-овочевої та 
іншої продукції, вироб-
ництва і збуту сільсько-
господарської продукції, 
умовами забезпечення 
дієвості роботи фермер-
ських груп. 

Навчальна поїздка до оптового ринку сільгосппродукції 
«Шувар», Львів 

Презентація діяльності Проекту USAID АгроIнвест для жителів 
та гостей міста Кіровограда 

20 вересня 2014 року 
Проект USAID АгроIнвест 
під час святкування Дня 
міста Кіровограда презен-
тував головні напрями 
своєї діяльності. Для ме-
шканців та гостей міста 
було створене Містечко 
USAID, де були представ-
лені проекти та організа-
ції, які співпрацюють з 
Агентством США з міжна-
родного розвитку та впро-
ваджують свої програми 
розвитку безпосередньо у 
Кіровограді і в навколиш-
ніх територіальних грома-
дах. 

На стенді Проекту Аг-
роIнвест у Містечку 
USAID кіровоградці та 
гості міста безкоштовно 
отримали консультації із 
земельних питань, навчи-
лися використовувати 
Кадастрову карту, змогли 
перевірити правильність 
відображення на ній своїх 
земельних ділянок. Діти 
мали нагоду взяти участь 
у конкурсі малюнків живої 
природи, вікторині 
«Загадки з грядки», а мо-
лодь та дорослі  дізнати-
ся про ступінь безпечності 
продуктів харчування тва-

ринного 
і рос-
линного 
похо-
дження. 
Найак-
тивніші 
учасни-
ки захо-
дів 
отрима-
ли ціка-
ві при-
зи.  



Радіопрограма «Моя земля – моє право» 

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

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

USAID АгроIнвест. 
Тема випуску: «Експорт-
ний потенціал українсь-
кої плодоовочевої про-
дукції». 
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Вебінар «Взаємодія органів місцевого самоврядування та 
землевпорядних організацій у процесі підготовки документів 
для виділення та передачі земельних ділянок», 
Дніпропетровська область 

24 вересня 2014 року 
партнер Проекту USAID 
АгроІнвест – РГО 
«Громадська платформа 
впровадження земельної 
реформи в Дніпропетров-
ській області» – провела 
вебінар для працівників 
сільських рад Дніпропет-
ровської області на тему 
«Взаємодія органів місце-
вого самоврядування та 
землевпорядних організа-
цій у підготовці докумен-
тів для виділення та пе-

редачі земельних діля-
нок». 
Метою вебінару було 
ознайомлення представ-
ників сільських рад з ос-
новними проблемами, 
котрі виникають при під-
готовці документів для 
виділення та передачі 
земельних ділянок у сіль-
ській місцевості, а також 
забезпечення координації 
та співпраці органів міс-
цевого самоврядування із 
землевпорядними органі-

заціями цієї сфери.  
Вебінар сприятиме досяг-
ненню вищого професій-
ного та якісного рівня вза-
ємодії органів місцевого 
самоврядування та зем-
левпорядних організацій 
щодо підготовки докумен-
тів для виділення та пе-
редачі земельних діля-
нок, а також ефективнішій  
реалізації власниками 
земельних ділянок свого 
права власності. 

26 вересня 2014 
року регіональна 
громадська орга-
нізація «Перший 
аграрний клас-
тер» провела в 
селі Поляна Сва-
лявського району 
Закарпатської 
області семінар 
на тему: 
«Передача зе-
мель сільськогос-

подарського призначен-
ня державної форми 
власності у комунальну 
власність, приватизація 
та оренда земельних 
ділянок сільськогоспо-
дарського призначення 
за новим земельним 
законодавством». Захід 
відбувся в селі Поляна 
Свалявського району 
Закарпатської області в 
рамках реалізації  прое-

кту «Врегулювання зе-
мельних відносин в 
сільській місцевості», 
який реалізується за 
підтримки Проекту 
USAID АгроIнвест. 
На заході були присутні: 
голова Закарпатського 
регіонального відділен-
ня  Всеукраїнської асо-
ціації сільських та сели-
щних рад Іван Дрогобе-
цький, сільські та сели-

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

законодавством», Закарпатська область 
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26 вересня 2014 року 
проект АгроІнвест провів 
навчальний семінар з 
питань агротехнологій 
для фінансових спеціа-
лістів. Навчальний мо-

дуль розроблено фахів-
цями Проекту для кре-
дитних спеціалістів бан-
ку-партнера "Метабанк" 
у Запорізькій області. 
Навчання охоплювало 

важливі технологіч-
ні аспекти виробни-
цтва молочної та 
м’ясної продукції. 
 

Навчальний семінар з агротехнологій для фінансових 
спеціалістів Метабанку, Запоріжжя 

щні голови, землевпо-
рядники Свалявського 
та Великоберезнянсько-
го районів Закарпатсь-
кої області, представни-
ки громадських органі-
зацій та преси. Всього 
присутніх – 25 осіб. 
Семінар відкрив голова 
Закарпатського регіона-
льного відділення  Все-
української асоціації 
сільських та селищних 
рад Іван Дрогобецький, 
який повідомив, що на 
даний захід з питань 
врегулювання земель-
них відносин запросили 
з Чернівецької області 
спеціалістів Регіональ-
ної громадської органі-
зації «Перший аграрний 
кластер», які надають 
безоплатну юридичну 
допомогу власникам 
земельних ділянок на 
селі. Питання, які вино-
сяться на порядок ден-
ний семінару є актуаль-
ними на даний час для 
сільських голів області. 
Аналогічні питання було 
обговорено з сільськи-
ми головами Чернівець-
кої, Тернопільської, Іва-
но-Франківської та Хме-
льницької областей, де 
були розроблені пропо-
зиції до змін в земельне 
законодавство України.  
Заступник голови регіо-
нальної громадської 

організації «Перший 
аграрний кластер» На-
дія Мельник ознайоми-
ла учасників заходу із 
завданнями та резуль-
татами реалізації проек-
ту «Врегулювання земе-
льних відносин в сільсь-
кій місцевості», зокрема 
розповіла про успішний 
досвід вирішення конф-
ліктних ситуацій та тісну 
співпрацю з партнером 
проекту – Всеукраїнсь-
кою асоціацією сільсь-
ких та селищних рад. 
 Юрисконсульт РГО 
«Перший аграрний кла-
стер» Дмитро Бабічук 
висвітлив такі теми:  
- Порядок передачі зе-
мель сільськогосподар-
ського призначення 
державної форми влас-
ності у комунальну вла-
сність;   
- Технічні аспекти пере-
дачі земель сільського-
сподарського призна-
чення державної форми 
власності у комунальну 
власність та реєстрацію 
речового права; 
- Особливості привати-
зації земельних ділянок 
за новим земельним 
законодавством.  
Крім того, він проаналі-
зував цьогорічні зміни, 
прийняті до земельного 
законодавства.  
Юрисконсульт Іван Анд-

русяк розповів про осо-
бливості оренди земе-
льних ділянок на селі, 
після чого було прове-
дено обговорення да-
них питань, в якому взя-
ли участь сільські голо-
ви та присутні юристи. 
В результаті обговорен-
ня виявлено проблемні 
питання повернення 
земельних ділянок у 
власність територіаль-
них громад та обговоре-
но можливі шляхи їх 
передачі.  
Після завершення семі-
нару юристами проекту 
було проведено індиві-
дуальне консультуван-
ня учасників. Всі прису-
тні отримали роздатко-
вий матеріал.   



 Стор. 26 

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

26 вересня 2014 року 
Проект USAID АгроІн-
вест у співпраці із 
партнерськими орга-
нізаціями провів на-
вчальну поїздку, ме-
тою якої було ознайо-
млення з  розвитком 
системи виготовлен-
ня комбікормів та кор-
мосумішей на базі 
сільськогосподарсь-
ких обслуговуючих 
кооперативів 

«Молочні ріки» та 
«Західний». Обидва ці коо-
перативи впроваджують 
грантові проекти за підтри-
мки Проекту USAID АгроІн-
вест.  
Метою проведення заходу 
було надання керівникам 
фермерських господарств 
інформацію та практичних 
порад з питань формуван-
ня ефективних каналів збу-
ту рослинницької продук-

ції, інноваційних методів 
виробництва кормів та 
комбікормів для тварин і 
птиці, зокрема в рамках 
орієнтації України на євро-
пейські ринки збуту. 
Голова СОК «Молочні рі-
ки» (с.Посягва, Гощансько-
го р-ну Рівненської облас-
ті) Олег Поліщук розповів 
учасникам про нове кормо-
приготувальне обладнання 
(придбане 
за підтри-
мки  Прое-
кту АгроІн-
вест), про 
збільшен-
ня обсягів 
виробниц-
тва комбі-
кормів та 
про плани 
господарс-
тва зі збі-
льшення 
молочного 

поголів’я. 
Далі учасники мали мож-
ливість відвідати с. Обарів 
(Рівненський р-н), де голо-
ва СОК «Західний» Мико-
ла Вознюк презентував 
власні потужності госпо-
дарства по виробництву 
кормів та послуг, в т.ч. па-
кувальне обладнання для 
сільгосппродукції. 
 

26 вересня 2014 року Аг-
роІнвест провів 8-й навча-
льний семінар із серії 
"Сучасне виробництво огі-
рків у плівкових теплицях", 
присвячений етапу масо-
вого дозрівання огірків. 
Семінар проводився для 
овочівників – членів креди-
тної спілки "Громада" – з 
метою навчання фермерів 
агротехнологіям догляду 
за огірками на етапі масо-

вого дозрівання та опану-
вання ними відповідних 
практичних навичок. Цей 
захід сприяв технологічно-
му розвитку дрібних сіль-
госпвиробників, а це у 
свою чергу, покликане під-
вищити їх кредитоспромо-
жність. Тренінг проводився 
в рамках спільної програ-
ми Проекту USAID АгроІн-
вест і кредитної спілки 
«Громада», спрямованої 

на стимулювання довго-
строкового розвитку дріб-
них і середніх сільгоспви-
робників – членів кредит-
ної спілки. Одна із складо-
вих цієї програми поклика-
на допомогти членам кре-
дитної спілки впроваджу-
вати сучасні ефективні 
агротехнології за фінансу-
вання з боку кредитної 
спілки. 

«Догляд за огірками, що вирощуються у плівкових теплицях, 
на етапі масового дозрівання», черговий семінар з низки 
навчальних семінарів, Херсонська область  
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26 вересня 2014 року Про-
ект АгроІнвест у співпраці з 
партнерськими організація-
ми провів круглий стіл на 
тему ««Перспективи розви-
тку тваринництва малими 
та середніми виробниками 
Рівненської області».  
У роботі круглого столу взя-
ли  участь фермери, пред-
ставники збутових організа-
цій,  інші ключові особи, 
зацікавлені  у  створенні 
потужностей виробництва 
кормів, вирощуванні тварин 
та птиці – всього 38 осіб.  

На заході  було висвітлено 
питання сприяння влади у 
розвитку тваринницької 
галузі на Рівненщині, вирі-
шення проблем забезпе-
чення кормової бази в тва-
ринництві на досвіді СОК 
«Молочні ріки» та СОК 
«Західний», представлення 
інноваційних рішень для 
фермерських господарств, 
перспективи залучення зов-
нішнього фінансування для 
розвитку дрібного тварин-
ництва, зокрема і в рамках 
програм підтримки агрос-

фери проектом АгроІн-
вест», відзначено перспек-
тиви розвитку забійних 
пунктів в Рівненській обла-
сті. Значна увага була 
приділена елементам 
сприяння збуту: позиція 
переробників, торгових 
мереж, європейська сер-
тифікація агропромисло-
вих товарів місцевих виро-
бників, розвиток сільсько-
господарської кооперації, 
побудова ланцюжків дода-
ної вартості, запроваджен-
ня кластерних ініціатив. 

Круглий стіл “Перспективи розвитку тваринництва малими та 
середніми виробниками Рівненської області”, Рівне 

26 вересня 2014 року у 
Херсонському державному 
аграрному університеті від-
бувся семінар-тренінг для 
підготовки місцевих коопе-
ративних інструкторів.  
Захід був організований за 
участю Національної асоці-
ації сільськогосподарських 
дорадчих служб України за 
підтримки Проекту USAID 
АгроІнвест. 
Метою семінару було підви-
щення обізнаності учасни-

ків з питань історичної ево-
люції кооперативного руху, 
основних засад державної 
політики у сфері обслугову-
ючої кооперації, практичних 
аспектів створення та дія-
льності сільськогосподарсь-
ких обслуговуючих коопе-
ративів, основ їх фінансо-
вої діяльності, оподаткуван-
ня, особливостей членства, 
управління та трудових від-
носин. 

У семінарі-тренінгу 
взяли участь предста-
вники районних дер-
жавних адміністрацій, 
голови сільських те 
селищних рад, голови 
сільськогосподарських 
обслуговуючих коопе-
ративів, представники 
приватних підпри-
ємств, науковці 
Херсонського держав-
ного аграрного університе-
ту та студентська молодь. 

Семінар-тренінг з підготовки місцевих кооперативних 
інструкторів, Херсон 

Уже 15-ий рік поспіль у сос-
новому борі поблизу міста 
Таврійська зібралася ка-
ховська молодь для участі 
в козацькому таборовому 
зборі. Цьогоріч він прой-
шов як школа виживання. 
Дві сотні учасників з Кахов-
ки, Нової Каховки, Херсо-

на, Запоріжжя, Києва, Ка-
ховського, Бериславського 
районів Херсонської облас-
ті, Снігурівського района 
Миколаївської області про-
тягом 4 днів змагалися, 
вчилися, співали біля вог-
нища…  

У таборі взяли участь ме-
неджер по роботі в регіоні 
проекту USAID АгроIнвест 
Олександр Мошнягул та 
юрист Олександр Токален-
ко. О. Токаленко відкрив на 
таборі юридичну прийма-
льню і надавав безкоштов-
ні юридичні поради.  

«Соснова січ», Херсон 
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1 жовтня 2014 року 

Семінар з розвитку сільськогосподарської обслу-
говуючої кооперації, Вінниця  

1 жовтня 2014 року Проект USAID АгроІнвест у спів-
праці з Вінницькою облдержадміністрацією проводить 
семінар з розвитку сільськогосподарської обслуговую-
чої кооперації. У семінарі візьмуть участь представни-
ки органів державної влади, сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів та ініціативних груп, які 
займаються створенням сільськогосподарських обслу-
говуючих кооперативів. 

Місце проведення: м. Вінниця, вул. Пушкіна, 4. 

 

1 жовтня 2014 року 

Круглий стіл «Реєстрація прав на земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення: проблеми 
та шляхи їх вирішення», Київ 

1 жовтня 2014 року Проект USAID АгроІнвест візьме 
участь у круглому столі «Реєстрація прав на земельні 
ділянки сільськогосподарського призначення: пробле-
ми та шляхи їх вирішення». Захід проводиться Торгово
-промисловою палатою України спільно з Державною 
реєстраційною службою України. 

Місце проведення: Київ, вул.Велика Васильківська, 33. 

 

2 жовтня 2014 року 

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

2 жовтня 2014 р. партнер Проекту USAID АгроІнвест – 
регіональна громадська організація «Перший аграрний 
кластер» – у рамках реалізації проекту «Врегулювання 
земельних відносин у сільській місцевості» проводить 
семінар-навчання на тему: «Передача земель сільсь-
когосподарського призначення державної форми влас-
ності у комунальну власність, приватизація та оренда 
земельних ділянок сільськогосподарського призначен-
ня за новим земельним законодавством». 

На семінар запрошуються сільські голови, секретарі та 
землевпорядники Галицького району Івано-
Франківської області.  

Мета заходу – надати учасникам семінару інформацію 
про порядок передачі земель сільськогосподарського 
призначення державної форми власності у комунальну 

власність та порядок реєстрації речового права, а та-
кож роз’яснити практичні питання захисту прав на зем-
лю для сільського населення. 

У ході семінару будуть висвітлені такі питання: 

 Порядок передачі земель сільськогосподарського 
призначення державної форми комунальну влас-
ність; 

 Особливості приватизації земельних ділянок за 
новим земельним законодавством; 

 Порядок передачі в оренду невитребуваних часток 
(паїв), спадкування земельних ділянок. 

Підвищення поінформованості учасників семінару з 
зазначених питань дозволить їм практично організува-
ти роботу з передачі земель державної власності в 
комунальну, кваліфіковано надавати консультації сіль-
ським жителям, а також сприятиме вирішенню земель-
них питань та захисту земельних прав. 

Місце проведення: м. Галич Івано-Франківської облас-
ті, зала засідань районної ради. 

 

2 жовтня 2014 року 

«Обмін кращим досвідом кредитування малих та 
середніх сільгоспвиробників та інформування про 
зміни в законодавстві щодо діяльності КС», семі-
нар для кредитних спілок – членів Робочої групи 
НАКСУ, Київ  

2 жовтня 2014 року відбудеться семінар для кредитних 
спілок – членів Робочої групи НАКСУ, створеної за під-
тримки Проекту USAID АгроІнвест. Мета семінару – 
обмін кращим досвідом кредитування малих та серед-
ніх сільгоспвиробників. На семінару планується також 
поінформувати учасників про зміни в законодавстві 
щодо діяльності кредитних спілок, що відбулися остан-
нім часом.  

Місце проведення: м.  Київ. 
 
3 жовтня 2014 року 
Навчальний семінар з агротехнологій для фінансо-
вих спеціалістів банку Київська Русь, Київ 

3 жовтня 2014 року проект USAID АгроІнвест прово-
дить навчальний семінар з питань агротехнологій для 
фінансових спеціалістів. Навчальний модуль розроб-
лено фахівцями проекту для кредитних спеціалістів 
банку-партнера «Київська Русь». Навчання охоплює 
важливі технологічні аспекти виробництва молочної та 
м’ясної продукції. 

Місце проведення: м. Київ. 

Наступні події 
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3 жовтня 2014 року 

«Догляд за огірками, що вирощуються у плівко-
вих теплицях, на етапі масового дозрівання», фі-
нальний семінар з низки навчальних семінарів, 
Херсонська область 

3 жовтня 2014 року Проект USAID АгроІнвест прово-
дить 9-й навчальний семінар з серії "Сучасне вироб-
ництво огірків у плівкових теплицях", присвячений 
етапу масового дозрівання огірків. Семінар прово-
диться для овочівників – членів кредитної спілки 
«Громада» – з метою навчання фермерів технологіям 
догляду за огірками на етапі масового дозрівання та 
опанування 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 стимулювання 
довгострокового розвитку дрібних і середніх сільгосп-
виробників – членів кредитної спілки. Одна із складо-
вих цієї програми покликана допомогти членами кре-
дитної спілки впровадити сучасні ефективні агротех-
нології за фінансування з боку кредитної спілки. 

Місце проведення: село Гладківка, Херсонська об-
ласть. 
 

7 жовтня 2014 року 

Міжнародний агроінвестиційний форум, Київ 

7 жовтня 2014 року відбудеться міжнародний агроін-
вестиційний форум "Agri Invest Forum". Захід прово-
диться за підтримки Міністерства аграрної політики та 
продовольства України, Проекту USAID АгроІнвест та 
Української агроінвестиційної ради. Мета форуму — 
визначити нові стратегії розвитку аграрного бізнесу та 
намітити нові шляхи та механізми залучення інвести-
цій.  

Програма заходу передбачає обговорення таких пи-
тань: 

 ініціативи уряду стосовно агросектору: заохочен-
ня, підтримка, перспективи; 

 асоціація з ЄС: нові можливості, доступ до зони 
вільної торгівлі, інвестиції; 

 ведення діяльності в умовах нестабільності: як 
вистояти (думками та стратегіями поділяться 
представники успішних агропідприємств); 

 фінансування: як раціонально використати кошти, 
джерела їх надходження. 

Місце проведення: м. Київ, готель Radisson Blu, вул. 
Ярославів Вал, 22. 

 

7 жовтня 2014 року 

Семінар із годівлі свиней, Дніпропетровськ 

7 жовтня 2014 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест – Асоціація свинарів України – проводить одно-
денний семінар із годівлі свиней.  

Кращі українські експерти на семінарі розкажуть про: 

 правильний розрахунок раціонів; 

 ризики, які потрібно враховувати на кожному етапі 
вирощування поголів’я; 

 альтернативні джерела білка у раціоні; 

 особливостей рідкої годівлі. 

По завершенні семінару відбудеться спілкування із 
фахівцями у форматі круглого столу. 

Місце проведення: м. Дніпропетровськ. 

 

8 жовтня 2014 року 

Тренінг та засідання експертної групи з земельних 
питань Магдалинівського району Дніпропетровсь-
кої області 

8 жовтня 2014 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест – громадська організація «Громадська платфор-
ма впровадження земельної реформи в Дніпропет-
ровській області» – проводить тренінг у Магдалинів-
ському сільському районі області для членів експерт-
ної групи. 

Під час заходу передбачається:  

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

 Ознайомлення з інструментарієм та принципами 
проведення опитування; 

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

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

 Демонстрація практичного застосування методів 
та інструментарію; 

 Практична апробація ряду інструментів, а саме: 
аналіз проблем за допомогою «матриць для ана-
лізу проблем», мозкові штурми, обговорення, пре-
зентації; 

 Презентація та обговорення типових документів 
щодо легалізації експертної групи:  

 Обговорення форми та методів діяльності експер-
тної групи; 
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 Обговорення кількісного складу та перспектив дія-
льності експертної групи. 

По завершенні тренінгу відбудеться засідання експерт-
ної групи з метою виявленню та обговорення проблем 
у земельній сфері у Магдалинівському районі Дніпро-
петровської області. Під час засідання планується об-
говорення, аналіз проблем та конфліктних ситуацій у 
Магдалинівському районі області для формування ма-
триць з виявлених конфліктів та пошуку шляхів та рів-
нів їх вирішення. 

Місце проведення: приміщення Магдалинівської ра-
йонної адміністрації. 

 

9 жовтня 2014 року 

Семінар із годівлі свиней, Черкаси 

9 жовтня 2014 року партнер Проекту USAID АгроІнвест 
– Асоціація свинарів України – проводить одноденний 
семінар із годівлі свиней.  

Кращі українські експерти на семінарі розкажуть про: 

 правильний розрахунок раціонів; 

 ризики, які потрібно враховувати на кожному етапі 
вирощування поголів’я; 

 альтернативні джерела білка у раціоні; 

 особливостей рідкої годівлі. 

По завершенні семінару відбудеться спілкування із 
фахівцями у форматі круглого столу. 

Місце проведення: м. Черкаси. 

 

10-11 жовтня 2014 року 

Тренінг “Мистецтво управління громадою –  право-
вий аспект”, Київ 

10-11 жовтня 2014 року Проект USAID АгроІнвест візь-
ме участь у проведенні тренінгу на тему “Мистецтво 
управління громадою – правовий аспект”, який прово-
диться в рамках проекту "Високоякісний правовий су-
провід для малих громад", що виконується благодій-
ною організацією "Всеукраїнська коаліція з надання 
правової допомоги" за підтримки посольства Королівс-
тва Норвегії в Україні.  

Мета тренінгу – надати учасникам низку практичних 
правових порад, які будуть їм корисні для застосуван-
ня в повсякденній роботі. На тренінгу розглядатимуть-
ся земельні питання в діяльності селищної ради, поря-
док вчинення нотаріальних дій посадовими особами 
органів місцевого самоврядування, оскарження дій 
посадових осіб таких органів, робота з внутрішньо пе-
реміщеними особами.  

На тренінгу Проект USAID АгроІнвест висвітлить земе-
льні питання. 

Місце проведення: м. Київ, конференц-зала готелю 
"Амарант". 

 

10 жовтня 2014 року 

Одноденний семінар-тренінг для місцевих коопе-
ративних інструкторів, Черкаси 

10 жовтня 2014 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест – Національна асоціація сільськогосподарських 
дорадчих служб України – проводить одноденний се-
мінар-тренінг для місцевих інструкторів у сфері сіль-
ськогосподарської обслуговуючої кооперації в Черка-
ській області.  

Захід проводиться в рамках реалізації Проекту USAID 
АгроІнвест «Зміцнення спроможності Національної 
асоціації сільськогосподарських дорадчих служб 
України у сфері розвитку сільськогосподарської об-
слуговуючої кооперації» 

Мета заходу: підготовка місцевих інструкторів у сфері 
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, під-
вищення професійного рівня фахівців у цій галузі.  

Учасниками семінару будуть фахівці Департаменту 
агропромислового розвитку обласної державної адмі-
ністрації, представники органів місцевої влади та міс-
цевого самоврядування, кооперативів, фермери та 
сільськогосподарські дорадники, які опікуються про-
блемами сільськогосподарської обслуговуючої коопе-
рації.  

I програмі навчання: 
 світовий та вітчизняний досвід функціонування 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперати-
вів (СОК); 

 переваги СОК над іншими формами господарю-
вання;  

 алгоритм створення кооперативу;  
 законодавство про СОК;  
 забезпечення життєдіяльності СОК;  
 час донорів: де взяти ресурси на підтримку СОК;  
 приклади розвитку сільськогосподарської обслуго-

вуючої кооперації на Черкащині; 
 тренінг –  робота в групах: підготовка плану ство-

рення СОК, його презентація й обговорення.  
Місце проведення: м. Черкаси. 

 

12-18 жовтня 2014 року 

Навчальна поїздка до Польщі для ознайомлення з 
процесом формуванням законодавства, що регу-
лює діяльність кредитних спілок у відповідності 
до стандартів ЄС 

12-18 жовтня 2014 року Проект USAID АгроIнвест орга-
нізовує навчальну поїздку українських посадовців та 
вищих керівників асоціацій кредитних спілок до Поль-



 Стор. 31 

щі. Програма поїздки передбачає зустрічі учасників з 
членами польського парламенту та представниками 
польських кредитних спілок для ознайомленням з 
процесом формування законодавства про кредитні 
спілки у відповідності до стандартів ЄС.  

Місце проведення: Польща. 

 

14 жовтня 2014 року 

Радіопрограма «Моя земля – моє право»  

14 жовтня 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 АгроІн-
вест. 

Тема випуску: «Імплементація Угоди про асоціацію 
між Україною та Європейським Союзом: сільськогос-
подарський сектор економіки». 

 

14 жовтня 2014 року 

Засідання Прес-клубу на тему «Сімейні фермерсь-
кі господарства», Київ 

14 жовтня 2014 року відбудеться чергове засідання 
Національного прес-клубу з аграрних і земельних пи-
тань. Захід проводиться у форматі прес-конференції 
на тему “Сімейні фермерські господарства” у рамках 
інформаційно-роз’яснювальної кампанії "Моя земля – 
моє право", яка здійснюється Українським освітнім 
центром реформ за сприяння Проекту USAID АгроІн-
вест. До участі в заході запрошено представників Мі-
ністерства аграрної політики і продовольства, галузе-
вих асоціацій, а також виробників сільськогосподарсь-
кої продукції. 

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

 

14 жовтня 2014 року 

Семінар із годівлі свиней, Львів 

14 жовтня 2014 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест – Асоціація свинарів України – проводить одно-
денний семінар із годівлі свиней.  

Кращі українські експерти на семінарі розкажуть про: 

 правильний розрахунок раціонів; 

 ризики, які потрібно враховувати на кожному етапі 
вирощування поголів’я; 

 альтернативні джерела білка у раціоні; 

 особливостей рідкої годівлі. 

По завершенні семінару відбудеться спілкування із 
фахівцями у форматі круглого столу. 

Місце проведення: м. Львів, вул. Городоцька, 107, 
готель «Reikartz Дворжец Львів». 

 

15 жовтня 2014 року 

Всеукраїнська конференція до Міжнародного дня 
сільських жінок – 2014, Київ 

15 жовтня 2014 року Проект USAID АгроІнвест у спів-
праці з Українським жіночим фондом та Радою жінок-
фермерів проводить  Всеукраїнську конференцію до 
Міжнародного дня сільських жінок – 2014.  Основною 
метою заходу є вшанування внеску сільських жінок до 
сталого розвитку села та аграрного сектору 

До участі в Конференції запрошуються представники 
та представниці сільських громад з усіх областей 
України, що ведуть домогосподарство або є членами 
фермерського господарства, голови сільськогоспо-
дарських кооперативів, представники та представниці 
сільських рад та владних структур, експерти та експе-
ртки.  

На Конференції будуть обговорюватися основні ген-
дерні проблеми, з якими стикаються мешканці та ме-
шканки сільської місцевості в соціальному та економі-
чному аспектах життя. Учасникам та учасницям бу-
дуть презентовані заплановані Проектом USAID Агро-
Інвест  на наступний рік  заходи щодо гендерного ін-
тегрування та мобілізації громад. Відбудеться також 
практична презентація програми Проекту 
«Підвищення фінансової грамотності». 

У результаті заходу учасники та учасниці отримають 
додаткові знання для підвищення мотивації та спро-
можності сільських жінок у забезпеченні власної еко-
номічної ефективності 

У подальшому планується впровадження спільно із 
Українським жіночим фондом Всеукраїнської тренін-
гової програми щодо гендерного інтегрування в мобі-
лізації громад. 

Місце проведення: м. Київ. 

 

15 жовтня 2014 року 

Семінар для землевпорядників сільських та сели-
щних рад Верхньодніпровського, П’ятихатського, 
Криничанського районів, Дніпропетровська об-
ласть 

15 жовтня 2014 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест – громадська організація «Громадська платфор-
ма впровадження земельної реформи в Дніпропет-
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ровській області» – проводить семінар «Земельні тор-
ги, укладання договорів оренди, внесення змін в дого-
вори оренди». 

Мета проведення семінару: у рамках підвищення ква-
ліфікації землевпорядників сільських та селищних рад 
надати систематизований огляд новин земельного за-
конодавства, розглянути особливості реєстрації прав 
на нерухоме майно, внесення змін у договори оренди, 
а також можливості вирішення земельних спорів. 

У ході семінару будуть розглянуті такі питання: 

Які землі можна отримати без аукціону?  

 Як приватизувати землю без аукціону: порядок дій, 
переваги, практика застосування, ризики та спосо-
би їх мінімізації.  

 Право оренди, емфітевзису, суперфіцію як пред-
мет торгів. Коли права не виставляються на тор-
ги? Механізм перепродажу прав оренди, суперфі-
цію, емфітевзису. Визначення умов оренди і супер-
фіцію для аукціону.  

 Розробка містобудівного обґрунтування для земе-
льних ділянок, що продаються під забудову.  

 Закупівля послуг (проведення робіт землеустрою, 
експертна оцінка ділянки, проведення торгів).  

 Торги. Правові передумови проведення земельних 
аукціонів. Опублікування інформації про торги. Ви-
значення лотів. Порядок проведення торгів 
(аукціону) і правозастосовна практика. Повторні 
торги. Визнання торгів такими, що не відбулися.  

 Вирішення спорів, пов'язаних з результатами тор-
гів.  

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

 

16 жовтня 2014 року 

ІІІ Східноукраїнський аграрний форум, Харків 

16 жовтня 2014 року Проект USAID АгроІнвест візьме 
участь у ІІІ Східноукраїнському аграрному форумі 
«Дорожня карта зростання аграрного бізнесу: від фер-
мера до агрохолдингу».  
Східноукраїнський аграрний форум –  це ефективна 
платформа для бізнес-комунікацій, яка щорічно прохо-
дить в одному з великих міст Східної України і збирає 
понад 100 гравців аграрного ринку. Цього року агрофо-
рум проходитиме в рамках міжнародного форуму з 
розвитку сімейних фермерських господарств 
«AGROPORT». Заходи проводяться під егідою ООН за 
підтримки Міністерства аграрної політики та продово-
льства України.  

Основна мета Східноукраїнського агрофоруму –  ство-
рити умови для підвищення ефективності аграрного 
бізнесу України вже сьогодні. У заході беруть участь 
знані експерти та провідні компанії аграрного ринку, які 
діляться з учасниками своїм досвідом, навиками та 
рекомендаціями.  
На форумі виступить керівник напряму «Розвиток рин-
кової інфраструктури» Проекту USAID АгроІнвест Ми-
кола Гриценко, який візьме участь у панельній дискусії 
на тему «Аграрне майбутнє України: євроінтеграція, 
кооперація, трансформація». 
Місце проведення: м. Харків,. 
 
17-18 жовтня 2014 року 
Навчальнa поїздкa з розвитку збуту продукції  
17-18 жовтня 2014 року Проект USAID АгроІнвест у 
співпраці із партнерськими організаціями проводить 
внутрішню навчальну поїздку з питань розвитку систе-
ми збуту продукції для фермерських господарств Оде-
ської області на прикладі роботи оптового ринку сільго-
сппродукції «Шувар». Під час поїздки учасники мати-
муть можливість ознайомитися з питаннями діяльності 
ринку «Шувар», вимогами ринку до поставок плодово-
овочевої та іншої продукції,  виробництва і збуту сіль-
ськогосподарської продукції, забезпечення дієвості 
роботи фермерських груп. 
Місце проведення: м. Львів, вул. Хуторівка, 4б,  ОРСП 
«Шувар» 
 
 
21 жовтня 2014 року 
Вебінар «Взаємодія органів місцевого самовряду-
вання та землевпорядних організацій у процесі 
підготовки документів для виділення та передачі 
земельних ділянок», Дніпропетровська область 

21 жовтня 2014 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест – громадська організація «Громадська платформа 
впровадження земельної реформи в Дніпропетровсь-
кій області» – проводить другу частину вебінару для 
землевпорядників сільських та селищних рад Дніпро-
петровської області на тему «Взаємодія органів місце-
вого самоврядування та землевпорядних організацій у 
процесі підготовки документів для виділення та пере-
дачі земельних ділянок».  

Мета проведення вебінару: досягнення більш високого 
професійного та якісного рівня взаємодії органів місце-
вого самоврядування та землевпорядних організацій у 
сфері підготовки документів для виділення та передачі 
земельних ділянок, підвищення ефективності реаліза-
ції власникам земельних ділянок свого права власнос-
ті. 

 



 Стор. 33 

22 жовтня 2014 року 

Одноденний семінар-тренінг для місцевих коопе-
ративних інструкторів у Кіровограді 

22 жовтня 2014 року партнер Проекту USAID АгроІ-
нвест – Національна асоціація сільськогосподарсь-
ких дорадчих служб України –провoдить одноден-
ний семінар-тренінг для місцевих інструкторів у 
сфері сільськогосподарської обслуговуючої коопе-
рації в м. Кіровограді.  

Мета заходу: підготовка місцевих інструкторів у 
сфері сільськогосподарської обслуговуючої коопе-
рації, підвищення рівня фахівців у цій галузі.  

Захід проводиться в рамках реалізації Проекту US-
AID АгроІнвест «Зміцнення спроможності Націона-
льної асоціації сільськогосподарських дорадчих 
служб України у сфері розвитку сільськогосподарсь-
кої обслуговуючої кооперації». 

Учасниками семінару будуть фахівці Департаменту 
агропромислового розвитку обласної державної 
адміністрації, представники органів місцевої влади 
та місцевого самоврядування, кооперативів, фер-
мери та сільськогосподарські дорадники, які опіку-
ються проблемами сільськогосподарської обслуго-
вуючої кооперації. 

В програмі навчання: 

 Огляд першого в області кооперативного моло-
копереробного підприємства СОК 
«Іванковецький світанок». 

 Обслуговуючий кооператив як особлива форма 
господарської діяльності. 

 Стан розвитку сільськогосподарської кооперації 
у світі, Україні та Кіровоградській області. 

 Кооператив як один із шляхів вирішення про-
блем сільського населення та сільгосптоваро-
виробників. Проблеми та перспективи. Перева-
ги СОК над іншими формами господарювання. 

 Фінансова підтримка сільськогосподарських об-
слуговуючих кооперативів Проектом ЄС/
ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду» на території Кіровоградської області 

 Законодавче забезпечення та алгоритм ство-
рення СОК. 

 Особливості розробки та застосування Статуту, 
Примірних правил внутрішньогосподарської дія-
льності обслуговуючого кооперативу. 

 Забезпечення життєдіяльності СОК:  

 фінансова діяльність кооперативу;  

 характеристика і склад грошових надхо-

джень;  

 фонди;  

 управління фінансовою діяльністю та 
особливості ціноутворення. 

 Робота в групах – мозковий штурм на тему: 
«Особливості економічних засад діяльності СОК 
та відмінності від інших організаційно правових 
форм господарювання». 

Місце проведення: м. Кіровоград. 

 

24 жовтня 2014 року 

«Кредитування агросектору: потенціал та практи-
ка кредитних спілок», круглий стіл в рамках Фо-
руму «Різноманітність форм кооперації та їх сис-
темний розвиток», Львівська область 

24 жовтня 2014 року Проект USAID АгроIнвест про-
водить круглий стіл на тему «Кредитування агросек-
тору: потенціал та практика кредитних спілок». У 
заході візьмуть участь кредитні спілки та сільгоспви-
робники з Львівської області. Планується обговорен-
ня досвіду кредитування кредитними спілками аграр-
ного сектору, а також обмін думками щодо поточних 
проблем в агросекторі, які зважають його розвитку. 

Місце проведення: м. Стрий, Львівська область. 

 

28 жовтня 2014 року 

Радіопрограма «Моя земля – моє право»  

28 жовтня 2014 року на 1-му Національному радіока-
налі, в програмі «Колос», вийде в ефір чергова ра-
діопрограма «Моя земля – моє право». 
Випуск готується у рамках однойменної інформацій-
ної кампанії, що впроваджується Українським освіт-
нім центром реформ за сприяння Проекту USAID 
АгроIнвест. 

Тема випуску: «Сімейні фермерські господарства». 

 

28-29 жовтня 2014 року 

Навчальний семінар з агротехнологій для керів-
ників та кредитних спеціалістів кредитних спілок 
Львівської області, Львів  

28-29 жовтня 2014 року Проект USAID АгроІнвест 
проводить навчальний семінар з питань агротехно-
логій для кредитних спеціалістів. Навчання охоплює 
важливі технологічні аспекти виробництва зернових, 
технічних, плодових та овочевих культур, молочної 
та м’ясної продукції. 

Місце проведення: м. Львів. 



Вересень 2014 року Стор. 34 

   Істотні умови договору оренди землі. На що власнику земельної ділянки слід звернути увагу при укладенні 
договору оренди. Існуючі обмеження у використанні земельної ділянки  

  Огляд новин законодавства за період 08.09. - 14.09.2014  

   Чи може особа, яка користується земельною ділянкою приватної власності на праві емфітевзису, ініціювати 
перед органами влади питання про зміну цільового призначення земельної ділянки?    

  Нові можливості для українського сільського господарства  

   На форум Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы слетятся эксперты из 12 стран  

   На Кіровоградщині відкрили новий молокопереробний цех  

   VI Міжнародний економічний форум "ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ. ХАРКІВСЬКІ ІНІЦІАТИВИ!" 

   В Україні узаконять ферми сімейного типу  

   Эксперт рассказал, как интегрировать сельское хозяйство Украины в крупные европейские рынки 

   Корисні та недорогі. Жителям Кіровоградщини обіцяють молокопродукти за собівартістю  

   В Юхимовому відкрили новий молокопереробний цех   

   Для виходу на ринки ЄС дрібним виробникам овочів потрібно об'єднуватися — експерт  

   Система НАССР – надійний путівник для сільгоспвиробників до забезпечення якості продукції та дієва рушій-
на сила оптимізації виробництва  

   Будівництво першого в області кооперативного молокопереробного цеху завершено  

   Українські сімейні ферми зможуть продавати продукцію в Європу  

   Ходить гарбуз по Європі, або Коли українська плодоовочева продукція облаштується на ринку ЄС?  

   Вознесенський центр правової допомоги продовжує практику виїзних консультацій  

   Жінка з Вознесенщини виграла справу в суді, не витративши не копійки  

   Проведення групових консультацій в Татарбунарському районі стало ефективною формою просвіти в сфері 
земельних прав  

   «Соснова січ» збирає друзів  

   Чи впорається Україна з вирішенням нагальних проблем, які негативно позначаються на реалізації вітчизня-
ної плодоовочевої продукції?  

   Надано роз’яснення з питання порядку поновлення договорів оренди землі  

   АСУ проводить семінари із годівлі  

   Агронвест провів тренінг для фермерів – виробників тепличних огірків  

   Презентація діяльності Проекту USAID АгроIнвест для жителів та гостей міста Львова  

АгроIнвест у ЗМІ 



 Стор. 35 

   В Україні узаконять сімейні ферми  

   СЕМІНАР: "Місцеве самоврядування та управління процесами реформування місцевого самоврядування"  

   Tренінг з фандрейзингу для неприбуткових організацій  

   Свято завершення будівництва молокопереробного цеху в рамках проекту «Створення молочних ланцюгів до-
даної вартості»   

   Міжнародний агро інвестиційний форум "Agri Invest Forum"  

   Розпочато підготовку до проведення соціологічного дослідження « Типові проблеми, що є причинами конфлік-
тів у сфері реалізації права на землю та можливі шляхи їх вирішення»   

   12 вересня 2014 року відбувся семінар — тренінг для голів та секретарів робочих груп з опрацювання земель-
них питань на місцевому рівні сільських районів Дніпропетровської області     

   13 вересня 2014 року під час святкування Дня міста Дніпропетровська Проект USAID АгроIнвест презентував 
головні напрямки своєї діяльності  

   Шостий Всеукраїнський Ярмарок органічних продуктів  

   «АгроІнвест»: орендні підказки землевласникам   

   Навчальний семінар-тренінг для місцевих кооперативних інструкторів  

   Стаді-тур для фермерів Рівненщини  

   За два роки понад 750 землевласників Одещини отримали правовий захист та допомогу    

   13 вересня 2014 р. відбудеться Шостий Всеукраїнський Ярмарок органічних продуктів  

   «АгроІнвест» пропонує вдосконалити орендні відносини в земельній сфері    

   USAID AgroInvest-PwC Film  

   АгроИнвест предлагает усовершенствовать арендные отношения в земельной сфере    

   Семінар-тренінг у Херсоні     

   Вісник Проекту USAID АгроІнвест за серпень 2014 року  
 



Вересень 2014 року Стор. 36 

- Про потребу запровадження системи безпечності 
харчових продуктів НАССР в Україні говорять не 
перший рік. Натомість відповідний закон було ухва-
лено лише недавно. Чому так сталося? 

- Посилання на систему НАССР уже були в українському 
законодавстві. Зокрема, у попередньому законі «Про 
безпечність та якість харчових продуктів» від 2005 року 
записано, що «особи, які займаються виробництвом або 
введенням в обіг харчових продуктів, повинні застосову-
вати санітарні заходи та належну практику виробництва, 
системи НАССР, та/або інші системи забезпечення без-
печності та якості під час виробництва та обігу харчових 
продуктів». Як бачимо, обов’язкового впровадження НА-
ССР тоді не передбачалося, тож ця система не знайшла 
широкого поширення на вітчизняних підприємствах. 

З іншого боку, тоді не було визначено механізми переві-
рки ефективності системи НАССР, а також відповідаль-
них за цей контроль. Відповідальність за безпечність 
харчових продуктів була розмита між офіційними конт-
ролюючими органами та виробниками. 

Тому в Україні система НАССР розвивалася як частина 
добровільних стандартів, які базуються на ISO 22000, 
міжнародному стандарті на харчові продукти IFS тощо. 
На систему НАССР переходили ті підприємства, які ви-
ходили на міжнародні ринки і стикалися з вимогою щодо 
її запровадження. З часом таких ставало дедалі більше.  

Рушієм розвитку НАССР в Україні також стали торгове-
льні мережі. Спочатку це були торговельні мережі з іно-
земним капіталом, вони працювали за принципами країн 

Європи і ставили певні вимоги до своїх постачальників. 
За кілька років підключилися й українські мережеві тор-
гові центри. 

 

- Чи прискорила запровадження системи НАССР на-
ша інтеграція до ЄС? 

- Безперечно. Це вимога європейського харчового зако-
нодавства, і підписання Угоди про асоціацію з Європей-
ським Союзом, відкриття кордонів для торгівлі, в тому 
числі, й харчовими продуктами, сприяли тому, що керів-
ники підприємств почали замислюватися, як налагодити 
сталу торгівлю з Європою. Для цього потрібне виконан-
ня наступних умов. 

Насамперед – це гармонізація українського харчового 
законодавства з європейським. Наступна вимога – мето-
ди та принципи діяльності офіційних державних контро-
люючих органів повинні відповідати методам і принци-
пам діяльності таких органів у ЄС – відповідно до євро-
пейського законодавства. 

Третя – це вимога до самих підприємств і постачальни-
ків сировини. Її виконання залежить від багатьох факто-
рів, починаючи від виду продукції і типу технологічних 
процесів, які є на підприємстві, і закінчуючи розміром 
підприємства. 

Дотримання цих вимог дозволить працювати на ринку 
ЄС, на ринках інших країн. 

 

- Чи підштовхнула втрата продовольчого російсько-

Система НАССР – надійний путівник для сільгоспвиробників 
до забезпечення якості продукції та дієва рушійна сила 
оптимізації виробництва 

22 липня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо харчових продуктів». Він має 
посприяти активному запровадженню на вітчизняних підприємст-
вах міжнародної системи контролю за безпечністю та якістю хар-
чових продуктів -   Hazard Analysis and Critical Control Points 
(НАССР), що у перекладі з англійської означає Аналіз небезпечних 
факторів та контроль у критичних точках. 

Система НАССР з’явилася в США у 60-ті роки минулого століття, 
в країнах ЄС була запроваджена на початку 90-х років, у 2000-х ро-
ках стала обов’язковою вимогою відповідно до Європейського хар-
чового законодавства, і сьогодні поширена на десятки країн світу, 
є своєрідною перепусткою для харчової продукції на міжнародні та 
локальні ринки. 

Які перспективи впровадження системи НАССР в Україні? Про це 
розмовляємо з експертом Проекту USAID «АгроІнвест» Юрієм 
ОГЛАШЕННИМ. 
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го ринку до того, що ми змушені були запроваджува-
ти систему НАССР, наближуватися в такий спосіб до 
Європи? 

- Лише до певної міри. Бо проблеми в торгівлі харчови-
ми продуктами з Росією почалися ще кілька років тому і 
виникали доволі часто. Але їх причиною далеко не зав-
жди була наявність чи відсутність системи НАССР. 

Утім, умови торгівлі з РФ також передбачали, що про-
дукт, який експортується, повинен бути безпечний і від-
повідати певним вимогам щодо якості. І навіть у часи 
різних торговельних конфліктів між РФ та Україною по-
вторний дозвіл експорту на ту чи іншу продукцію надава-
вся лише після того, як делегація відповідного контроль-
ного органу з Росії здійснювала інспекцію українського 
підприємства, проводила аналізи продукції. 

Під час інспектування російські фахівці також зважали 
на систему НАССР. Її наявність на підприємстві врахову-
валася як істотна перевага. 

Система НАССР – це не лише Євросоюз, це понад 80 
інших країн, які визнають такі самі підходи. Серед них, 
до речі, й Білорусь. Та, власне, й у Митному союзі також 
є вимога впровадження системи НАССР. 

 

- Чи готові вітчизняні підприємства до впроваджен-
ня системи НАССР? 

- Як і в кожному перехідному періоді, проблеми є. Їх при-
чини пояснюються законодавчими неузгодженостями, 
недостатністю навчально-просвітницької роботи, а та-
кож відсутністю у багатьох підприємств організаційної 
здатності та бажання працювати по-новому. 

Якщо говорити про законодавчу підтримку, то закон 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо харчових продуктів» - дуже прогресивний і ба-
зується на основних вимогах регламентів Європейського 
Союзу. Він набуває чинності через рік після його підпи-
сання і передбачає надання перехідного періоду для 
підприємств. 

Але повинні бути й інші закони та підзаконні акти, які б 
регулювали діяльність на виконання вимог цього закону. 
Законодавство має узгодити механізм контролю з боку 
відповідного державного органу, обумовити прозорість 
та зрозумілість методів його роботи, регламентувати 
частоту цих перевірок, яка б базувалася на оцінці ризи-
ку. У нас є багато законопроектів у цій царині: і про конт-
роль, і про безпечність і гігієну кормів; ухвалений закон 
про ідентифікацію і реєстрацію тварин. Тобто, ці напрям-
ки, необхідні для гармонізації законодавства, державою 
виконуються, така робота триває. 

Серйозних зусиль потребує і підготовка підзаконних ак-
тів, які регламентують права та обов’язки виробника, 
права та обов’язки офіційного контролю, забезпечення 
вимог законодавства протягом усього харчового ланцю-
га. Тобто, є широкий спектр діяльності виробників і офі-

ційних контролюючих органів, який ще потрібно перегля-
нути і гармонізувати до європейських вимог. 

Що стосується готовності виробників – операторів ринку, 
то, на жаль, тут наразі існує ряд стереотипів. Один – 
щодо складності запровадження системи на підприємст-
ві, додаткових клопотів, що може загалом ускладнити 
процес виробництва. І мало хто думає про те, що систе-
му НАССР можна зробити економічно ефективною. Бо 
вона має упереджувальну дію. Раніше держава зосере-
джувалася на контролі готової продукції. При глобаліза-
ції ринку такий підхід недостатній. Треба правильно ор-
ганізовувати процеси всередині виробництва. Якщо кон-
тролювати цей процес, зростає імовірність, що не буде 
небезпечної продукції на виході. 

Потрібно, щоб оператори ринку запроваджували систе-
му НАССР не тільки для контролюючих органів чи на 
вимогу клієнта, але й для оптимізації процесів всередині 
підприємства. Тоді система НАССР буде дієвою. 

Вітчизняні виробники загалом мало знаються на особли-
востях системи НАССР, як її запровадити та зробити 
ефективною. Тому навчально-просвітницька робота в 
цьому напрямку є вкрай необхідною. 

 

- В Україні основні обсяги продукції таких галузей 
сільгоспвиробництва, як плодоовочівництво, тва-
ринництво виробляють невеличкі підприємства, 
особисті селянські, фермерські господарства. Що їм 
робити, аби відповідати вимогам НАССР чи його 
окремим компонентам? 

- Це справді важливе питання. У нас відсоток продукції, 
виготовленої малими підприємствами, набагато вищий, 
ніж, наприклад, у Європі. І при формуванні нового зако-
нодавства, при формуванні вимог до виробників, до опе-
раторів ринку потрібно враховувати ці реалії. 

З одного боку, маленьке підприємство більш гнучке, йо-
го легше перебудувати організаційно. Але, з іншого бо-
ку, таке підприємство, на якому працює кілька людей 
або родина, як правило, потребує додаткового навчання 
і роз’яснення. Якщо велике підприємство може собі до-
зволити виділити фахівця, який працює над впрова-
дженням системи НАССР і допомагає в цьому підрозді-
лам підприємства, то на малих підприємствах такого 
нема. 

Позитивним фактором у цьому плані є об’єднання пра-
цівників малих підприємств у кооперативи. Це допома-
гає оптимізувати та уніфікувати багато процесів. В об’єд-
нанні можна більш ефективно проводити навчання, об-
мінюватися досвідом. До того ж, згуртування в коопера-
тив не лише дає виробникам додаткові можливості, а й 
збільшує відповідальність. Неякісну продукцію колеги 
просто не дозволять випускати котромусь із недобросо-
вісних виробників. 

Держава має зробити кроки стосовно гнучкого підходу 
до різних підприємств, в тому числі, малих та середніх. 
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Повинні бути розроблені критерії, до яких підприємств за-
стосовується цей підхід. А різні організації, дорадчі служби, 
проекти технічної допомоги мають зосередитися на якісно-
му інформуванні та просвітництві дрібних та середніх підп-
риємців щодо впровадження системи НАССР, її переваг та 
можливостей. 

До речі, в Україні є чимало середніх та малих підприємств, 
де впроваджена система НАССР, яка дає позитивні ре-
зультати.  

 

- Які структури нині в Україні надають потрібну інфор-
маційно-просвітницьку допомогу малим та середнім 
підприємствам щодо запровадження системи НАССР?  

- Насамперед, хочу згадати Проект USAID «АгроІнвест», 
який докладає чимало зусиль у цьому напрямку. Так, ним 
були розроблені методичні рекомендації щодо впрова-
дження системи НАССР – для виробників овочів і фруктів 
та переробників цієї продукції, а також для виробників і пе-
реробників продукції тваринного походження, меду. На базі 
цих рекомендацій були проведені 4 семінари в Чернігівсь-
кій, Херсонській, Одеській та Рівненській областях. У них 
взяли участь малі та середні виробники, яким представили 
основні принципи НАССР, аби надати їм базові знання і 
розуміння того, що НАССР для малих і середніх виробників 
– це доступно і дієво.  

 

- Які ви вбачаєте перспективи активного запроваджен-
ня системи НАССР в Україні? 

- Сільське господарство в Україні активно розвивається. 
Сьогодні продукція галузі значною мірою формує міжнаро-
дний імідж нашої країни. Ми бачимо, що є значні перспек-
тиви виходу на нові ринки. Це впливає і на світоглядні по-
зиції вітчизняних сільгоспвиробників – вони хочуть працю-
вати в сучасних умовах і дедалі більше вдаються до серйо-
зних організаційних змін. Причому, часто – з власної ініціа-
тиви та власними силами. 

Підприємство хоче працювати на міжнародних ринках – 
воно запроваджує систему НАССР. Якщо прагне постачати 
свою продукцію відомим в Україні торговельним мережам – 
діє так само. Тож останні 6-7 років ринок починає дедалі 
сильніше диктувати вимоги до виробників стосовно впрова-
дження системи харчової безпеки. Це стає життєвою необ-
хідністю.  

Запровадження системи НАССР стає, до певної міри, гара-
нтією вагомих перетворень у галузі. Безпечні та якісні хар-
чові продукти випускають відповідно оснащені та сертифі-
ковані підприємства, власники та працівники яких мають 
високу культуру виробництва, підтримують відповідні прин-
ципи контролю.  

Ясна річ, що перспективи за такими виробниками.  

 

Михайло ВЕРНИГОРА, 

Національний прес-клуб з аграрних та земельних пи-
тань 

17 вересня 2014 року 
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- Фахівці «АгроІнвесту» доводять - чинне законо-
давство, яке регламентує орендні відносини в зе-
мельній сфері, потребує суттєвого вдосконалення. 
Чим це викликано? 

- Основними правовими актами, які регулюють земель-
но-орендні відносини, крім Земельного кодексу, є закон 
«Про оренду землі» та постанова Кабінету Міністрів від 
3 березня 2004 року (№220), якою затверджений Типо-
вий договір оренди землі. Так от, Типовий договір орен-
ди землі – це той документ, яким мають користуватися 
орендарі і орендодавці всіх земель при укладенні дого-
вору їх оренди. 

Однак земельний фонд в Україні є різним не тільки за 
природними ознаками, а й за юридичним статусом. Зе-
мельний кодекс поділяє всі землі на 9 категорій і наді-
ляє кожну з них різним правовим режимом. Землі сіль-
ськогосподарського призначення – це лише одна з них, 
хоч і найбільша – на неї припадає майже 70% всієї те-
риторії. Але у нас ще є землі житлово-громадської за-
будови, землі промисловості, транспорту, оборони, лі-
согосподарського призначення тощо. 

Десятирічний досвід застосування Типового договору 
оренди землі засвідчив, що він не враховує всіх особ-
ливостей земель і тому фактично призводить якщо не 
до порушень прав, то до неврахування законних інте-
ресів сторін, які входять в договірні стосунки. У першу 
чергу, це стосується селян-орендодавців.  

 

- Якщо ми маємо 9 категорій земель, то до кожної, 

за логікою, має бути свій підхід, а отже, і до тих, хто 
орендує різні землі, повинні висуватися різні вимо-
ги. Як це виглядає на практиці? 

- Якщо земельна ділянка несільськогосподарського 
призначення передається в оренду для житлового буді-
вництва, то до орендаря висувається невелика кіль-
кість вимог. Здебільшого вони стосуються площі, розмі-
ру орендної плати, порядку її сплати. 

Якщо ж в оренду передається земля сільськогосподар-
ського призначення, яка використовується як засіб ви-
робництва, то перелік вимог різко збільшується. І зрозу-
міло чому. Законодавство вимагає, аби орендарі вико-
ристовували її за призначенням, раціонально, не допус-
кали погіршення якості тощо.  

Десятирічна ж практика застосування урядової поста-
нови №220 довела – Типова форма договору оренди 
землі не бере до уваги категорійність земель. Відтак, 
вона не здатна відображати реального стану речей.  

 

- Кого понад усе не влаштовує чинна Типова форма 
договору оренди землі? 

- Насамперед, користувачів земель несільськогоспо-
дарського призначення. Вони виявили своє зрозуміле і 
обґрунтоване незадоволення нею. 

Втім, цим справа не обмежилася. Земельні ділянки не-
сільськогосподарського призначення досить активно 
використовуються для забудови. Підприємницькі струк-
тури, які спеціалізуються на цьому, є доволі грошовити-

«АгроІнвест» пропонує вдосконалити орендні відносини в 
земельній сфері  

Орендні відносини в земельній сфері зберігають домінуючі позиції. Це підтвер-
джується даними Проекту USAID «АгроІнвест». Згідно з ними, близько 80% 
земель сільськогосподарського призначення нині перебуває в оренді. 

Водночас в «АгроІнвесті» визнають, що орендні відносини конче потребують 
суттєвого вдосконалення. Через численні вади чинного законодавства серйо-
зно потерпають усі учасники цього процесу, але понад усе – власники земель-
них ділянок. Значних втрат також зазнає сільська економіка, а з нею – і націо-
нальна економіка в цілому. 

Нещодавно фахівці «АгроІнвесту» розробили «Пропозиції щодо вдосконалення 
законодавства про оренду земель». Документ підготовлений на основі нещо-
давно проведеного Проектом аналізу 700 договорів оренди земель сільськогос-
подарського призначення, які були укладені в чотирнадцятьох областях Украї-
ни. 

Про ситуацію, що склалася в орендних відносинах, про проблеми, які їх супро-
воджують, і можливості їх вирішення говоримо з головним юридичним радни-
ком «АгроІнвесту» Павлом КУЛИНИЧЕМ. 
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ми. Отож, вони мають змогу найняти висококваліфіко-
ваних юристів. Останні не лише укладають для них до-
говори оренди, а й виконують аналітичну роботу.   

Протягом останніх двох років ці юристи у вищих судо-
вих інстанціях довели, що вимоги Типової форми дого-
вору оренди землі є занадто складними і тому втілити 
їх у практику нереально та й недоцільно. І суди з цим 
погодилися. Їх вердикт - застосування Типової форми 
договору оренди землі для розробки конкретного дого-
вору оренди земельної ділянки є необов’язковим. При-
чому таке рішення  ухвалили одразу дві вищі судові 
інстанції - Верховний суд України і Вищий господарсь-
кий суд України. Тим самим вони фактично залишили 
селян-орендодавців землі без правового захисту.  

 

- Як фахівці «АгроІнвесту» оцінюють ситуацію, що у 
зв’язку з цим складається?  

- Як не дуже добру. Ми згодні з тим, що Типова форма 
договору оренди землі є занадто зарегульованою для 
укладення договорів оренди земель несільськогоспо-
дарського призначення. Такі договори не повинні місти-
ти аж 11 істотних умов. Вони можуть обмежуватися ли-
ше кількома такими умовами.  

Навпаки, при укладенні договорів оренди земель сіль-
ськогосподарського призначення потреба в такому до-
кументі як Типовий договір оренди землі не тільки не 
зменшується, а, навпаки, зростає. І поясню – чому.  

Селянин передає в оренду дуже цінний природний ре-
сурс – земельну ділянку сільськогосподарського приз-
начення. Цілком природно, що він турбується про неї, 
адже орендар може використовувати її на свій розсуд. 
У тому числі, і шляхом надмірного виснаження родючо-
сті ґрунтового покриву. Тобто, заради швидких прибут-
ків він може опустелювати землю. 

Для того, щоб хоч якось запобігти такому хижацькому 
підходу до землі, в договорі оренди необхідно деталізо-
вувати чимало положень щодо забезпечення її раціона-
льного використання. Наприклад, треба вписати вимоги 
щодо збереження продуктивності земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення шляхом внесення 
органіки, застосування сівозміни та деякі інші. 

Далі – селяни-орендодавці переважно є мало поінфор-
мованими людьми. Вони не знають, яким має бути до-
говір оренди, як мусять звучати його положення, що 
там має бути записано.  

Коли такі договори укладалися за Типовим договором, 
орендар (хотів він того чи ні) змушений був роздрукува-
ти його, викласти всі істотні умови, які в ньому зазначе-
ні. Завдячуючи цьому, селяни отримували первісну ін-
формацію, на яку потім при укладанні договорів оренди 
орієнтувалися.  

З цих двох причин ми говоримо про необхідність збере-
ження Типової форми договору оренди землі. 

 

- Але ж є позиція орендарів земель несільськогос-
подарського призначення. До того ж вона посилена 
рішенням вищих судових інстанцій. Як її поєднати з 
позицією селян, які здають в оренду землю сільсь-
когосподарського призначення? 

- Для початку ці позиції треба розмежувати. В тому чис-
лі, й шляхом внесення змін у законодавство про оренду 
земель. І зробити це треба так, щоб для оренди земель 
сільськогосподарського призначення і для оренди зе-
мель несільськогосподарського призначення були за-
провадженні різні правові механізми. 

Ми переконані, що постанову Кабінету Міністрів від 3 
березня 2004 року, якою затверджений Типовий договір 
оренди земель, треба скасувати. Натомість слід ухва-
лити іншу постанову – про затвердження Примірного 
договору оренди земель несільськогосподарського при-
значення. Він повинен містити 2, 3 чи 4 умови, щодо 
яких сторони мають обов’язково досягти згоди при ук-
ладенні договору оренди землі. 

Водночас нова урядова постанова мусить затвердити 
Типову форму договору оренди земель сільськогоспо-
дарського призначення. Це має бути спеціалізований 
договір, призначений для складення договорів оренди 
земель сільськогосподарського призначення. 

У цьому договорі мають бути чіткіше, ніж зараз, виписа-
ні істотні умови, в тому числі, й ті, які стосуються суспі-
льних інтересів. Адже суспільство в цілому зацікавлене, 
щоб орендована земля сільськогосподарського призна-
чення зберігала свої родючі властивості. 

 

- Під час одного з круглих столів ви сказали, що по-
трібно змінити ідеологію формулювання істотних 
умов договору оренди земель сільськогосподарсь-
кого призначення. Про що йдеться? 

- Наприклад, у пункті №23 Типового договору зазначе-
но, що поліпшення стану земельної ділянки, проведене 
орендарем за письмової згоди орендодавця, підлягає/
не підлягає відшкодуванню. Непотрібне – закреслити.  

Зазвичай, селянин підписує або порожній бланк догово-
ру оренди землі, або не повністю заповнений. Далі оре-
ндар може сам вписувати все потрібне. 

Зрозуміло, що орендар здебільшого вписує вигідні йому 
положення. Перед тим він може проконсультуватися з 
юристом.  

Досить часто у договорах оренди землі не обирається 
рішення для визначення змісту тієї чи іншої істотної 
умови. У такому разі договір може бути визнаний недій-
сним. У будь-якому разі, програє селянин-
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орендодавець, бо він або отримує гірші орендні умови 
ніж ті, на які заслуговує, або і зовсім не отримує їх. 

Тому ми пропонуємо, щоб у таких випадках положення 
формулювалося з урахуванням інтересів селянина як 
слабшої сторони. Так, наприклад, він повинен відшкодо-
вувати лише ті витрати орендаря на поліпшення стану 
земельної ділянки, на компенсацію яких він свідомо на-
дав згоду в договорі оренди землі, чітко виписавши від-
повідну його істотну умову. 

Такий підхід захистить права та інтереси селянина-
орендодавця. До того ж він змусить орендаря надавати 
зваженіші пропозиції селянинові-орендодавцеві з кожної 
істотної умови.  

 

- Як бути з іншими істотними умовами? 

- Ми також маємо істотні умови, які у Типовій формі до-
говору оренди землі не містять відповіді «так» чи «ні» - 
«непотрібне закреслити». Наприклад, умови збережен-
ня стану об’єкта оренди. Їх треба просто виписати – які 
це будуть умови збереження. Наприклад, орендар не 
повинен сіяти соняшник по соняшнику, не повинен вчи-
няти інших дій, які призводять до деградації ґрунтів то-
що. При укладенні договорів оренди доволі часто цей 
пункт не заповнюється необхідною інформацією, не ви-
значається зміст цієї істотної умови. Договір оренди по-
дається в Державну реєстраційну службу, в орендаря 
виникає право оренди. Він його використовує, а фактич-
но істотна умова не сформульована. Що робити?  

Для того, аби уникати появи таких договорів оренди зе-
млі, які підривають правовий статус, в першу чергу, оре-
ндодавця, ми пропонуємо, щоб у закон «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень» були внесені положення, які б зобов’язували дер-
жавних реєстраторів при реєстрації права оренди земе-
льних ділянок сільськогосподарського призначення пе-
ревіряти не тільки наявність документів (примірника до-
говору оренди земельної ділянки сільськогосподарсько-
го призначення, підписів сторін в договорі та інших доку-
ментах), а й повноту визначення всіх істотних умов до-
говору оренди землі та їх відповідність вимогам закону 
та волевиявленню сторін.  

Якщо сторони не визначили зміст тієї чи іншої істотної 
умови, державний реєстратор повинен відмовити в ре-
єстрації права оренди землі на основі такого договору 
оренди. Поки що державний реєстратор діє як особа, 
яка підраховує наявність документів, передбачених за-
коном для реєстрації права оренди, і не аналізує їх. 

 

- Доволі часто селяни жаліються на те, що орендарі 
хитрують при сплаті орендної плати. До яких хитро-
щів вони, зазвичай, вдаються і як від цього потер-

пають орендодавці? 

 - Чинний закон «Про оренду землі» говорить, що при 
укладенні договору про оренду земельної ділянки, в то-
му числі, й сільськогосподарського призначення, сторо-
ни самі визначають форму орендної плати. І хоча розмір 
оренди за землю має визначатися певною сумою гро-
шей, але її можна сплачувати як грошима, так і натурою, 
наприклад, сільгосппродукцією, у відробітковій формі 
або поєднанням усіх цих форм. 

Багато селян зацікавлені отримувати орендну плату 
сільськогосподарською продукцією повністю чи частко-
во, бо переважно тримають худобу, птицю, а їх треба 
годувати. Тому в орендних договорах вказують про своє 
прагнення мати натуроплату.  

Однак коли підходить термін сплати орендної плати 
сільськогосподарською продукцією, багато недобросові-
сних орендарів порушують законодавство. При цьому 
вони використовують необізнаність селянина про існую-
чі товарні класифікації сільськогосподарської продукції 
та недостатню урегульованість у законодавстві вимог 
до якості сільськогосподарської продукції, яка переда-
ється як орендна плата.  

Ми знаємо, що зерно є різних класів. Відповідно, і вар-
тість зерна є різною. У договорі ціна визначається за 
вищим класом, а реально зерно передається нижчої 
якості. Фактично селянин недоотримує частину оренд-
ної плати.  

Для того, щоб ці питання врегулювати, ми пропонуємо, 
аби Міністерство аграрної політики та продовольства 
розробило хоча б рекомендації щодо визначення якісно-
го стану сільськогосподарської продукції, яка передаєть-
ся орендарями земель сільськогосподарського призна-
чення селянам у якості орендної плати. Навіть якщо цей 
документ буде рекомендаційним, селяни матимуть біль-
ший обсяг інформації для того, аби оцінити отриману 
сільськогосподарську продукцію самостійно або дізнати-
ся, де можна одержати об’єктивну її оцінку. 

 

- Одна з найсуттєвіших проблем, яка виникає у від-
носинах між орендарями та селянами – власниками 
земельних ділянок, стосується визначення терміну 
оренди. Кожна сторона тлумачить його по-різному. 
Чому так відбувається? 

- Почну з питання – на скільки передається в оренду 
сільськогосподарська ділянка? Відповідь проста і очеви-
дна – на термін, який влаштовує орендаря та орендода-
вця. І коли вони доходять згоди у цьому питанні, то під-
писують договір оренди земельної ділянки. Той, хто має 
печатку, ще й скріплює свій підпис на документі. І все. 

За чинним законодавством, договір оренди земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення вважаєть-
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ся укладеним і діє з моменту його підписання оренда-
рем та орендодавцем. І в ньому, скажімо, записано - 
договір укладений на 5 років. 

Проблема в тому, що ці 5 років орендарем і орендода-
вцем сприймаються не завжди правильно. Орендар 
вважає, що протягом цього періоду він має володіти 
правом оренди земельної ділянки сільськогосподарсь-
кого призначення.  

Що доволі часто робить орендар?  Він бере на себе 
зобов’язання зареєструвати право оренди. Тобто, взя-
ти примірник договору оренди землі, піти до Державної 
реєстраційної служби для реєстрації права оренди. 
Однак він не поспішає це робити. Насправді договір 
орендар може зареєструвати через рік і навіть через 
два після дати його підписання. 

Увесь цей час орендар використовує у своїх господар-
ських цілях землю, яка йому фактично не належить. І з 
того має зиск. Але що важливо – не платить орендну 
плату. Якщо до нього звертається селянин-
орендодавець, то орендар відповідає – а за що я маю 
платити, якщо договір оренди ще не зареєстрований? 

Друга проблема – селянин починає відлік п’ятирічного 
терміну з моменту підписання договору оренди, а орен-
дар – з моменту його державної реєстрації. І тут знову 
з’являється нестиковка. У селянина настає момент ви-
значення, що далі робити із земельною ділянкою – чи 
передавати її в оренду даному орендарю, чи іншому, 
чи щось інше робити, він приходить до орендаря, а той 
йому каже – та ні, у мене ще п’ятирічний термін догово-
ру оренди не закінчився. Бо я зареєстрував право оре-
нди із запізненням.  

Такі розбіжності доволі часто використовуються орен-
дарями на свою користь. Звісно, від них потерпають 
селяни-орендодавці. І, як показує практика, їхні інте-
реси і в цьому питанні необхідно надійно захистити.  

 

- Ви говорите про селян-орендодавців як про слаб-
шу сторону в договорі оренди. Що можна зробити 
для того, аби посилити їх позиції вже зараз? 

- Ми з вами бачимо, що чинна державна аграрна і зе-
мельна політика базується на створенні умов для при-
ватизації земель, на розкритті ініціатив приватного вла-
сника. І це дійсно правильний напрямок. Його треба і 
далі вдосконалювати. Однак така політика невиправда-
но скасовує деякі можливості колективних форм захис-
ту інтересів селян – орендодавців земель. 

За радянських часів такі колективні інтереси захищали-
ся на загальних зборах членів колгоспів. Ми дійшли 
висновку, що подібні зібрання селян можна використо-
вувати і для того, щоб захистити їхні права за догово-
рами оренди земель сільськогосподарського призна-
чення. 

Де може селянин, який уперше укладає договір орен-
ди, дізнатися, яка ж орендна плата за його земельну 
ділянку є справедливою? У кращому разі, він може спи-
тати у родичів, друзів, у того ж орендаря. 

Зрозуміло, що орендар даватиме консультаційну допо-
могу тенденційного характеру. Вона міститиме особис-
тий інтерес. Тому ми вважаємо, що в законодавстві про 
оренду земель сільськогосподарського призначення 
потрібно передбачити загальні щорічні зібрання селян-
орендодавців землі, які проживають на території пев-
ного села. На них можна обговорювати всі питання, 
пов’язані з орендними відносинами. В тому числі, й та-
кі, що стосуються розміру орендної плати. 

 

- Але ж селяни здебільшого люди інертні, такі, що 
побоюються радикальних змін. Відтак, потрібна 
ініціатива ззовні. Хто здатен її проявити?  

- Ми пропонуємо покласти обов’язок організації та про-
ведення щорічних зборів на сільських голів. Переважно 
це рішучі люди, налаштовані на реформи. Зрештою, 
вони мають дбати про захист інтересів своїх односель-
ців, які водночас є й їхніми виборцями. 

На таких загальних зборах має розроблятися спільна 
позиція селян-орендодавців землі. Можливо, на такі 
збори доцільно запрошувати й орендарів, щоб і вони 
мали слово. Спільна розмова піде і їм на користь. 

 

- Хто б міг взятися за розробку Типового договору 
оренди земель сільськогосподарського призначен-
ня? 

- Той, на кого закон покладає необхідність удоскона-
лення законодавства. Якщо Типовий договір оренди 
землі розроблений Кабінетом Міністрів, то Кабінет Міні-
стрів і має розробити Типовий договір оренди земель 
сільськогосподарського призначення. 

Не виключена розробка таких законодавчих пропозицій 
й іншими учасниками з подачі суб’єктів законодавчої 
ініціативи. Тому ми вирішили підготувати свої пропози-
ції щодо змісту Типового договору оренди земель сіль-
ськогосподарського призначення. 

Ці пропозиції ми плануємо передати Кабінету Міністрів, 
Міністерству аграрної політики та продовольства, Дер-
жземагентству з тим, щоб попередньо переконати їх у 
необхідності змін у законодавстві про оренду земель 
сільськогосподарського призначення. 

 

Тарас ТЕРНІВСЬКИЙ, 

Національний прес-клуб з аграрних та земельних 
питань 

24 вересня 2014 року 
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- Хто розробив законопроект і на якій стадії підго-
товки він нині перебуває? 

- Проект Закону України «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо вдосконалення 
порядку продажу права оренди на земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення» підготовлений 
фахівцями Державного агентства земельних ресурсів 
України. Ще у липні поточного року він був розміще-
ний на сайті цього відомства для публічного обгово-
рення. Наразі воно триває, вочевидь, розробники 
прискіпливо розмірковують, чи подавати його у вигля-
ді законодавчої ініціативи до Верховної Ради України, 
чи ще доопрацювати. 

 

- Що покликаний вдосконалити в орендних відно-
синах даний законопроект? 

- Офіційна позиція щодо законопроекту окреслюється 
як удосконалення відносин щодо ринку земель сіль-
ськогосподарського призначення в умовах дії морато-
рію на продаж таких земель. Як відомо, він матиме 
чинність не менше, ніж до 1 січня 2016 року.  

На мою думку, для вдосконалення орендних відносин 
щодо земель сільськогосподарського призначення 
нам потрібен зовсім інший законопроект. Бо пропоно-
ваний нині спрямований не на вдосконалення відно-
син оренди землі, а на істотне звуження сфери засто-
сування ринкових інструментів у відносинах обігу зе-
мельних ділянок. Тож основною ідеєю цього законоп-
роекту є заміна обігу права власності, тобто, відчу-
ження земельних ділянок як об’єктів права приватної 
власності на відчуження прав оренди земельних діля-
нок сільськогосподарського призначення.  

 

- То, може, в умовах дії мораторію інакшого підхо-

ду й бути не може? 

- Даний законопроект у разі його прийняття фактично 
змінить ідеологію держави у сфері розвитку земель-
ного ринку. Причому кардинально. По-перше, відпаде 
потреба в ухваленні закону «Про обіг земель сільсь-
когосподарського призначення», оскільки ми такий 
обіг фактично не визнаватимемо. Інший небезпечний 
наслідок: мораторій як такий припиняється, але не 
шляхом його скасування і запровадження ринку зе-
мель, а, навпаки, шляхом заборони ринку земель.  

 

- Останній висновок аж надто несподіваний! 

- Але він напрошується після ознайомлення із законо-
проектом. Бажання розробників запровадити ринок 
земель не на основі обігу права власності на земель-
ні ділянки сільськогосподарського призначення, а на 
основі права оренди зміщує акценти і робить ринок 
земель сільськогосподарського призначення неприва-
бливим. Причому для всіх учасників цього ринку – 
орендодавців, орендарів і, я переконаний, для суспі-
льства в цілому. 

 

- Які принципові положення цього законопроекту? 

- Насамперед, хотів би зупинитися на пропозиції вста-
новити досить тривалий мінімальний термін оренди 
земель сільськогосподарського призначення. Він ви-
значений розробниками у 14 років.  

Пересічний селянин, згідно із законопроектом, має 
розлучитися з володінням власною землею на досить 
довгий термін, якщо він бажатиме здати землю в оре-
нду. І буде зв’язаний всі ці роки умовами договору 
оренди землі, які не зможе змінити. Але ж ми знаємо, 
що економічна, фінансова, валютна та, власне, сіль-
ськогосподарська ситуація змінюється досить разюче. 

Земельна реформа: як не протиставити орендаря 
орендодавцю? 

Значна частина земель сільськогосподарського призначення в Україні 
здається в оренду. Тому актуальним є поліпшення законодавчої підтри-
мки відносин, які поєднують орендарів і орендодавців. Черговий законо-
проект у цій сфері підготовлений в урядових структурах. Він має назву 
проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо вдосконалення порядку продажу прав оренди на земе-
льні ділянки сільськогосподарського призначення». 

 Наскільки він відповідає запитам українських аграріїв, суспільства в 
цілому? Про це ми говоримо з головним юридичним радником Проекту 
USAID «АгроІнвест» Павлом КУЛИНИЧЕМ. 
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Селянину-орендодавцю важко передбачити на 14 ро-
ків наперед, якими будуть вартість землі, попит на 
земельні ділянки сільськогосподарського призначен-
ня, якою стане орендна плата, як захистити свої права 
щодо збереження родючості ґрунтів. У таких умовах 
права та законні інтереси селян-орендодавців земель-
них ділянок не будуть враховані та захищені належ-
ним чином.  

 

- Давайте згадаємо, що переважна більшість влас-
ників земельних паїв – це літні люди… 

 - Так, це підтверджує і офіційна статистика, і дослі-
дження нашого проекту. Орендодавці земель сільсь-
когосподарського призначення – це переважно люди 
похилого віку. 14 років для них надто великий відтинок 
часу, аби щось планувати. У разі настання якихось 
несприятливих подій, наприклад, погіршення стану 
здоров’я, їм можуть терміново знадобитися гроші, а 
вони не зможуть скористатися своїм правом власності 
на земельну ділянку з максимальною вигодою для 
себе. 

 

- Чи влаштовує такий тривалий мінімальний тер-
мін оренди фермерів? 

Це слушне зауваження. Не всі наші власники земель-
них ділянок сільськогосподарського призначення отри-
мали їх в процесі паювання землі. Є ті, хто набув їх 
задля ведення власного бізнесу. 

Агробізнес в Україні, як і в інших країнах, є ризикова-
ним – в силу кліматичних, погодних, економічних, та 
інших умов. Уявімо ситуацію: фермерське господарст-
во має у власності чи в користуванні певну площу зе-
мель, але в зв’язку з непередбачуваними обставина-
ми не може використовувати їх протягом наступного 
сільськогосподарського року, двох чи трьох. Скажімо, 
фермер захворів чи пішов на навчання. Він планує 
через нетривалий термін повернутися до подальшого 
активного господарювання. І щоб зберегти землю, 
свій бізнес, він міг би передати згадану земельну діля-
нку іншій особі в оренду на невеликий термін. Та но-
вий законопроект обрізає такі можливості для цієї ка-
тегорії селян.  

Тривалий мінімальний термін оренди земель сільсько-
господарського призначення – це серйозна перепона. 
Розірвати договір оренди селяни-орендодавці можуть, 
хіба що, у разі несплати орендарем орендної плати. 

 

- Які ще положення законопроекту викликають 
принципову незгоду? 

- Як фахового юриста мене непокоїть передбачена 
законопроектом схема ринку земель, заснованого на 
праві оренди. Орендарі, тобто, юридичні особи - сіль-
ськогосподарські підприємства, агрохолдинги, які бе-
руть в оренду земельні ділянки сільськогосподарсько-
го призначення на тривалий термін, отримують ще 
один важіль до використання орендованої земельної 
ділянки у власних інтересах. А саме, через відчуження 
права оренди іншій особі – шляхом укладення догово-
ру купівлі-продажу, дарування або іншої угоди, яка 
передбачає перехід права оренди до іншої особи.  

У нас виникає парадоксальна юридична ситуація. Є 
селянин – власник земельної ділянки, який передав її 
в оренду конкретній особі. Він знає цю особу, він з нею 
уклав договір, який діє і зв’язує обидві сторони. Далі 
орендар, у разі ухвалення цього закону, матиме мож-
ливість продати або іншим чином відчужити право 
оренди третій особі. Законопроект не передбачає по-
відомлення селянина-власника земельної ділянки про 
бажання орендаря відчужити право оренди цій особі. 
Тож у результаті він не знатиме, до кого пред’являти 
претензії, від кого вимагати орендну плату.  

У селянина правові відносини оформлені з особою, 
яка після продажу права оренди не є орендарем. Ця 
особа може відмовити у сплаті орендної плати, поси-
лаючись на цей закон. Селянин-орендодавець може 
взагалі не знати, де шукати вторинного орендаря, не 
мати юридичних підстав у разі недосягнення згоди 
подати на нього до суду. Бо ж не укладав із ним дого-
вору. 

Інша ситуація. Орендар передав іншій особі право 
оренди, приміром, на 12-13 років, які залишилися згід-
но із договором з орендодавцем. Але селянин-
власник знаходить якісь підстави, наприклад, неспла-
ту орендної плати і вимагає розірвання договору орен-
ди землі. І домагається цього.  

Якою буде юридична доля договору купівлі права оре-
нди, якщо первинний договір оренди земель втрачає 
чинність? З чим залишається вторинний орендар, тоб-
то, покупець «безіменного» права оренди? Бо ж влас-
ник землі у такому договорі не присутній, а саме він є 
основною особою договору оренди. 

На моє переконання, така схема не працюватиме. Як-
що вже розробники законопроекту хотіли передбачити 
можливість орендаря розпорядитися правом оренди 
шляхом відчуження, то повинні були передбачити ук-
ладання тристороннього договору відчуження права 



 

оренди. Крім орендарів, його мав би підписувати ще й 
селянин – власник землі. Тоді б між усіма учасниками 
були прямі правові відносини, а отже, права і обов’язки 
сторін були б зрозумілі, чіткі, легко виконувані. Їх мож-
на було б захищати у встановленому законом порядку. 

 

- Якою буде доля земельної реформи в разі прийн-
яття законопроекту? 

- Земельні відносини і дотепер в Україні залишаються 
складними. Проведення земельної реформи поклика-
не, зокрема, поліпшити соціально-економічну ситуацію 
в сільській місцевості, забезпечити людей роботою, 
підвищити добробут. 

І важливим напрямком реформування земельних від-
носин є передача земель сільськогосподарського приз-
начення у власність тим, хто господарює на землі. У 
разі ухвалення цього законопроекту ринок землі на 
праві власності працюватиме однобічно.  

У нас близько 7 млн. селян – власників земельних ді-
лянок сільськогосподарського призначення, землевла-
сниками є також фермери. Вони зможуть продавати 
землю сільськогосподарського призначення лише 
двом суб’єктам – державі та територіальній громаді. 
Фактично реалізація цього законопроекту протягом 
певного часу призведе до повторної націоналізації зе-
мельного фонду.  

Але це саме те, від чого ми 20 років відходили. Ми 
проводили приватизацію земель сільськогосподарсь-
кого призначення, оскільки ще з радянських часів дійш-
ли єдино вірного висновку: господарем на землі не мо-
же бути держава, навіть в особі державного підприємс-

тва. Господарем на землі має бути приватний власник, 
який живе і працює за чітко визначеними, зрозумілими 
правилами, довіряє своїм партнерам, довіряє державі. 

Сьогодні Україна оформляє асоційоване членство в 
Євросоюзі. І має гармонізувати своє законодавство з 
відповідним європейським. Усі без винятку європейські 
країни розвивають ринок земель сільськогосподарсь-
кого призначення на основі інституту права власності. 
Право оренди є додатковим інструментом для регулю-
вання ринку земель. Якщо ми виключаємо право влас-
ності як регулятора ринку земель сільськогосподарсь-
кого призначення в Україні, залишаючи тільки право 
оренди, то ми цей ринок підкошуємо. Він стає законо-
давчим інвалідом.  

 

- Чи відома вам думка громадськості щодо законо-
проекту? 

- Практично всі аналітики, експерти виступили проти 
прийняття цього законопроекту, надали йому негатив-
ну оцінку. І я думаю, що перспективи прийняття цього 
законопроекту мінімальні. Головне, аби не вплуталася 
якась «політична доцільність» чи лобістські торги. Але 
ми все більше стараємося позбуватися таких підходів, 
стараємося діяти в інтересах наших людей і разом з 
ними. 

 

Максим НАЗАРЕНКО, 

Національний прес-клуб з аграрних та земельних 
питань 

30 вересня 2014 року 



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: 
 Система НАССР - надійний путівник для сільгоспвиробників до забезпечен-

ня якості продукції та дієва рушійна сила оптимізації виробництва  
 "АгроІнвест" пропонує вдосконалити орендні відносини в земельній сфері  
 Земельна реформа: як не протиставити орендаря орендодавцю?    
Радіопередачі: 
 09.09.2014 "Чи потрібно виробникам та переробникам сільськогосподарсь-

кої продукції впроваджувати міжнародну систему харчової безпеки?"   
 23.09.2014 "Що стримує розвиток ринку плодоовочевої продукції в Украї-

ні?"    

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. 

Проект USAID АгроІнвест 
 
Вул. Володимирська, 4,  
2-й поверх 
м. Київ, 01001 Україна 
Тел.: (+38044) 232-97-55  
Факс: (+38044) 232-97-56  
 
www.agroinvest.org.ua 




