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Лютий 2015 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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3 лютого 2015 року Про-
ект USAID АгроІнвест 
узяв участь у круглому 
столі на тему: “Ринок 
продовольчих товарів: 
законодавчі перспективи 
та державна стратегія”. 
Захід проводився видан-
ням “Юрист&Закон” з 
метою визначення ефек-
тивних механізмів, які 
допоможуть агросектору 
розвиватися. 
У круглому столі взяли 
участь також представ-

ники галузевих асоціа-
цій, фахівці та експерти 
ринку. 
Про перспективи зрос-
тання агробізнесу в кон-
тексті реформи сільсько-
го господарства і нової 
продовольчої політики 
розповів голова Комітету 
підприємців агрокомпле-
ксу ТППУ Олег Юхновсь-
кий. 
Голова асоціації 
“Укрхліб”  Олександр 
Васильченко  зупинився 

на проблемах промисло-
вого виробництва хліба 
та хлібобулочних виро-
бів, насамперед зумов-
лених недосконалим ме-
ханізмом ціноутворення. 
Володимир Кучеренко, 
генеральний директор 
корпорації “Укрвинпром”, 
зробив акцент на необ-
хідності скасування ліце-
нзій на оптову торгівлю. 

Круглий стіл “Ринок продовольчих товарів: законодавчі 
перспективи та державна стратегія”, Київ  

 Стор. 2 

5 лютого 2015 року Про-
ект USAID АгроІнвест 
провів презентацію та 
громадські обговорення 
ескізного проекту будів-
ництва фермерського 
ринку в селі Музиківка 

Білозірського району 
Херсонської області. 
Ескізний проект розроб-
ляється за технічної підт-
римки Проекту USAID 
АгроІнвест. 
Під час обговорення про-
екту з активом села були 

внесені обґрунтовані 
пропозиції до запропоно-
ваних проектних рішень 
створення ринку, які бу-
дуть враховані на заклю-
чному етапі розробки 
проекту. 

Громадські обговорення ескізного проекту будівництва 
фермерського ринку в селі Музиківка, Херсонська 
область 

6 лютого 2015 року Про-
ект USAID АгроІнвест 
узяв участь у брифінгу на 
тему “Зміни до законо-
давства щодо запобіган-
ня корупції у сфері земе-
льних відносин”. Захід 
відбувся в Національній 
академії аграрних наук 
України. 

Мета брифінгу полягала в 

презентації та обговорен-
ні Проекту закону № 1906 
“Про внесення змін до 
деяких законодавчих ак-
тів України щодо запобі-
гання корупції у сфері 
земельних відносин”, по-
даного 2 люто-
го народними депутатами 
Тимошенко Ю.В., Івчен-
ком В. Є., Кириленком І. 

Г. (всі - політична партія 
Всеукраїнське об'єднання 
“Батьківщина”) та Заболо-
тним Г. М. (партія “Блок 
Петра Порошенка”). 

Основу законопроекту 
становлять зміни до чин-
ного законодавства, що 
передбачають відмову від 
безоплатної приватизації 
земельних ділянок, не 

Брифінг “Зміни до законодавства щодо запобігання 
корупції у сфері земельних відносин”, Київ 
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9-10 лютого 2015 року 
Проект USAID АгроІнвест 
узяв участь у міжнародно-
му семінарі на тему 
“Європейський досвід са-
моуправління в аграрному 
секторі – Аграрні палати 
як інструмент розвитку 
сільських територій”. 
Семінар був організова-
ний за підтримки Євро-
пейської Комісії в рамках 
програми TAIEX. 
Метою проведення захо-
ду було вивчення Євро-
пейського досвіду з метою 
розробки Закону України 
“Про аграрні палати Укра-
їни” і впровадження його у 
практику на обласному та 
галузевому рівнях. 
На семінарі з доповідями 
виступили та провели ак-
тивні дискусії досвідчені 
європейські експерти: Се-
бастьян Балсерак 
(Польща), Анрі Барнабо 
(Франція), Богдан Базга 

(Румунія) та Стефано 
Коччі (Італія). 
Доповідь Богдана Базги 
учасники семінару була 
присвячена досвіду роз-
витку аграрних палат  у 
Румунії. Доповідач зазна-
чив, що аграрні палати в 
Румунії після 2010 року 
сприяли розвитку сімей-
ного фермерства завдяки 
участі їх експертів у 
 розробках програм роз-
витку сільських територій. 
Досвід більшості країн ЄС 
свідчить, як зазначив Б. 
Базга, що аграрні палати 
сприяють цільовому роз-
в’язанню багатьох локаль-
них проблем. 
Крістоф Хіларет та Анрі 
Барнабо висвітлили дос-
від роботи французьких 
аграрних палат, зокрема 
процес виборів на місце-
вому та регіональному 
рівнях, джерела форму-
вання їх фінансових ресу-
рсів тощо. Анрі Барнабо 

зазначив, що аграрні па-
лати сприяють розвитку 
місцевого самоврядуван-
ня та налагодженню зв’яз-
ків з органами державної 
влади і професійними га-
лузевими асоціаціями ви-
робників аграрної продук-
ції.  Водночас аграрні па-
лати можуть впливати на 
структуру навчальних 
планів освітніх навчаль-
них закладів аграрної спе-
ціалізації з урахуванням 
потреб фер-
мерів у фахів-
цях відповід-
ної кваліфіка-
ції. 
У ході заходу 
було розгляну-
то та обгово-
рено також 
багато актуа-
льних тем що-
до формуван-
ня самоуправ-
ління в аграр-
ному секторі. 

Семінар “Європейський досвід самоуправління в аграрному 
секторі – Аграрні палати як інструмент розвитку сільських 
територій”, Київ 

наданих у користування, 
та приватизації на ко-
ристь юридичних осіб; 
істотне спрощення земле-
впорядних процедур; істо-
тне спрощення процедури 
проведення земельних 
торгів із запровадженням 
можливості проведення 
електронних торгів, дере-
гуляцію господарської 
діяльності у сфері земле-
устрою, перенесення при-
йняття рішень щодо роз-

порядження публічними 
землями на якомога ниж-
чий рівень; спрощення 
доступу до даних Держав-
ного земельного кадастру 
та землевпорядної доку-
ментації; ліквідацію неви-
правданих обмежень у 
регулюванні земельних 
відносин та положень, що 
можуть тлумачитися двоз-
начно. 



 Стор. 4 

11 лютого 2015 року Про-
ект USAID АгроІнвест узяв 
участь у заходах, які про-
водилися в рамках Міжна-
родної виставки високотех-
нологічного овочівництва, 
промислового садівництва 
і виноградарства “Фрукти. 
Овочі. Логістика”. 

Виставка стала майданчи-
ком професійного ділового 
спілкування і об’єднала 
учасників українського пло-

доовочевого бізнесу задля 
вирішення проблем, що 
виникають на всіх рівнях 
плодоовочевого бізнесу 
“від поля і саду до спожи-
вача”. 

У рамках виставки Проект 
USAID АгроІнвест презен-
тував підходи до вдоскона-
лення логістики та ланцю-
гів збуту плодоовочевої 
продукції. 

Навчальна поїздка фахівців кредитної спілки “Харківська 
каса взаємодопомоги” в Херсон 

Міжнародна виставка високотехнологічного овочівництва, 
промислового садівництва і виноградарства, Київ 

11 лютого 2015 року Про-
ект USAID АгроІнвест 
узяв участь у  семінарі 
“Організація сімейних кро-
леферм”, який відбувся в 
рамках виставки Agro Ani-
mal Show. 
Організатором семінару 
виступив журнал 
“Сучасна ветеринарна 
медицина”. Його прове-
дення підтримали Мініс-
терство аграрної політики 
та продовольства України 
і Державна ветеринарна 
та фітосанітарна служба 
України. 
На семінарі розглядалися 
такі теми: 
Організаційні питання 
створення сімейних кро-
леферм; 

Технологія розведення 
кролів (франчайзинг); 

Створення технологіч-

них ланцюгів для додат-
кової вартості продукту 
(кооперація): 
 кормовиробничих 

цехів; 
 забійних цехів; 
 ветеринарних пунк-

тів та пунктів штуч-
ного осіменіння; 

 пунктів забою і об-
робітку кролячих 
шкур; 

 консультативне 
(дорадче) обслуго-
вування. 

У семінарі взяли участь 
представники шести кре-
дитних спілок – партнерів 
Проекту з Львівської та 
Херсонської областей – з 
метою вивчення актуаль-
них проблем і перспектив 
галузі, оскільки кредитни-
ми спілками планується 
розширення кредитування 

цього нішевого сегменту 
тваринництва як приваб-
ливого для малих госпо-
дарств. 
У ході семінару був розг-
лянутий уесь комплекс 
питань, пов'язаних з біз-
несом кролівництва: умо-
ви утримання, годівлі, від-
творення, профілактика 
захворювань, організація 
забійного пункту і збут 
продукції. 
Представники кредитних 
спілок, самі кролівники, 
відзначили, що найкорис-
нішими для них були ви-
ступи керівника Асоціації 
кролівників Закарпаття, 
який поділився успішним 
досвідом кооперації, і хар-
ківського підприємця, який 
запропонував вигідні умо-
ви поставок кормів в об-
мін на продукцію кролів-
ництва. 

Семінар “Організація сімейних кролеферм”, Київ 
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12-13 та 16-17 лютого 
2015 року Проект USAID 
АгроІнвест провів два 
дводенні інтерактивні 
навчальні семінари 
“Основи лобіювання і 
найкращі практики спів-
робітництва з державни-
ми органами влади”. 
Мета навчальних семіна-
рів полягала у підвищенні 
рівня обізнаності та отри-
манні представниками 
галузевих асоціацій і гро-
мадських організацій АПК 
практичних навичок спів-
праці з державними орга-

нами влади і врахування 
особливостей комунікації 
та лобіювання. 
Участь у семінарах взяли 
керівники та співробітни-
ки галузевих асоціацій і 
громадських організацій 
АПК. Знання і практичні 
навички, здобуті завдяки 
участі в семінарах допо-
можуть представникам 
галузевих асоціацій і гро-
мадських організацій 
ефективно комунікувати з 
органами влади, що 
сприятиме кращому залу-
ченню асоціацій до участі 

у розробці 
аграрної 
політики 
та ефекти-
внішому 
захисту і 
просуван-
ню інте-
ресів чле-
нів органі-
зацій. 

Інтерактивні навчальні семінари “Основи лобіювання і 
найкращі практики співробітництва з державними органами 
влади”, Київ 



12 лютого 2015 року Про-
ект USAID АгроІнвест 
провів практичні заняття 
для учасників проекту 
підготовки групи консуль-
тантів для надання ма-
лим і середнім підприємс-
твам інформації та прак-
тичних порад із впрова-
дження та підтримання 
ефективності систем без-
печності продукції. 

Під час занять учасники 
провели діагностичний 
аудит технологічних про-
цесів  (аналіз документа-
ції, оцінювання відповід-
ності виробничих потуж-
ностей, вивчення техно-
логічних та допоміжних 
процесів) молокопереро-
бного кооперативного 
підприємства і на цій ос-
нові розробляти план за-
ходів, спрямованих  на 

впровадження системи 
безпечності (якості) про-
дукції, що базується на 
принципах НАССР та 
GLOBAL G.A.P. 
Практичні заняття були 
проведені на базі партне-
ра Проекту – сільськогос-
подарського обслуговую-
чого кооперативу 
“Іванковецький світа-
нок” (с.Юхимове Кірово-
градської області). 
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Практичні заняття із впровадження та підтримки 
ефективності систем безпечності продукції, 
Кіровоградська область 

13 лютого 2015 року в 
Запоріжжі відбувся тре-
нінг для кредитних аналі-
тиків банку “МетаБанк” 
на тему “Польове рос-
линництво”. 
Представлений на трені-
нгу навчальний модуль 

був спеціально доопра-
цьований з урахуванням 
змінених цін на матеріа-
льно-технічні ресурси та 
сільгосппродукцію. 
Отримана на тренінгу 
інформація дозволить 
фахівцям “МетаБанку” 

точніше розраховувати 
потреби сільгоспвироб-
ників у фінансуванні і 
прогнозувати їх прибутко-
вість у сезоні 2015 року.  

 Тренінг “Польове рослинництво”, Запоріжжя 
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Конференція “Агробізнес-2015: виклики, ризики, 
рішення”, Київ 
17 лютого 2015 року Про-
ект USAID АгроІнвест 
узяв участь у конференції 
“Агробізнес-2015: викли-
ки, ризики, рішення”, яку 
організував журнал 
“Гроші”. Ця конференція 
є платформою для реалі-
зації ефективного діалогу 
бізнесу і держави та спі-
льного створення нових 
можливостей для аграр-
ного ринку України. 
На конференції обгово-
рювалися такі питання: 
- Виклики-2015: фінансу-
вання, ринки збуту, адап-
тація до вимог ЄС; 
- Рішення-2015: земельна 
реформа, інноваційні тех-

нології, програми стиму-
лювання. 
У конференції взяли 
участь аграрні компанії, 
агротрейдери, експерти 
ринку, представники 
державних органів вла-
ди, банки, страхові, лізи-
нгові та інвестиційні ком-
панії. 
Наталія Ліщитович, кері-
вник напряму “Розвиток 
фінансування малих та 
середніх виробників” 
Проекту USAID АгроІн-
вест виступила на кон-
ференції з доповіддю на 
тему: “Стимулювання 
розширення агрокредиту-
вання малих і середніх 

сільгоспвиробників: нові 
підходи проекту технічної 
допомоги в умовах нових 
викликів”. 

Конференція “Інвестиційно-інноваційний напрям у збуті 
сільськогосподарської продукції”, Херсонська область 

18 лютого 2015 року Про-
ект USAID АгроІнвест у 
співпраці з Херсонською 
обласною державною 
адміністрацією провів 
конференцію “Інвестицій-
но-інноваційний напрям у 
збуті сільськогосподарсь-
кої продукції”. Захід від-
бувся в рамках агропро-
мислової виставки 
“Фермер-2015”. 
Метою конференції був 
пошук нових каналів реа-
лізації сільськогосподар-
ської продукції, налаго-
дження бізнес-контактів, 
створення умов для ін-
формаційного обміну, 
поліпшення інвестиційно-
інноваційного клімату в 
Херсонській області, під-
вищення результативно-

сті та ефективності 
залучення різних ін-
вестиційних джерел, 
збільшення прибутко-
вості підприємств та 
зростання надхо-
джень до бюджету, 
ознайомлення із су-
часними інноваційни-
ми технологіями та 
технікою. 
Від Проекту АгроІн-
вест було зроблено 
презентацію про роз-
виток малих форм 
господарювання на 
селі на основі сімей-
них фермерських гос-
подарств, а також про 
умови відповідності 
сільгоспвиробників 
вимогам безпеки та якос-
ті продуктів харчування. 
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19 лютого 2015 року в 
рамках реалізації проек-
ту “Створення та розбу-
дова Ресурсного центру 
та веб-порталу з прав на 
землю” партнер Проекту 
USAID АгроІнвест – Зе-
мельна спілка України – 
провела навчальний се-
мінар на тему “Новели 
земельного законодавст-
ва. Землеустрій. Особли-
вості набуття та реаліза-
ції прав на землю”. Захід 
відбувся в Івано-
Франківську. 
У семінарі взяли участь 
надавачі первинної та 
вторинної правової допо-
моги, представники орга-
нів місцевого самовряду-
вання і виконавчої вла-
ди, землевпорядники, 
представники громадсь-
ких організацій. 
На семінарі були розгля-
нуті такі питання: 

 Земельна реформа: 
сучасний стан та пе-
рспективи завершен-
ня; 

 Реєстраційні проце-
дури в 2015 року. 
Реєстрація земель-
них ділянок та прав 
на них: актуальні пи-
тання: 
 необхідні докуме-

нти для держав-
ної реєстрації 
земельних діля-
нок; 

 реєстрація прав 
при наявності 
розбіжностей у 
відомостях у пра-
вовстановлюючи
х документах та 
відомостях, нада-
них Державним 
земельним када-
стром; 

 особливості ре-
єстрації права 
спільної сумісної 
та спільної част-
кової власності; 

 підстави для від-
мови у проведен-
ні державної ре-
єстрації земель-
них ділянок;  

 проблемні питан-
ня відчуження 
земельних діля-
нок, право на які 
засвідчене стари-
ми держактами; 

 Розпорядження зем-
лями комунальної 
власності: 
 особливості роз-

межування зе-
мель державної 
та комунальної 

власності; 
 землі комуналь-

ної власності за 
межами населе-
них пунктів; 

 державна реєст-
рація права ко-
мунальної влас-
ності на земель-
ні ділянки; 

 реєстрація пра-
ва оренди та 
договору оренди 
землі; 

 Сервітут. Порядок 
встановлення (в т.ч. 
в судовому порядку), 
дія, випадки припи-
нення. Особливості 
укладання сервітуту 
на землі державної і 
комунальної власно-
сті. Типовий договір; 

 Забезпечення досту-
пу до відомостей 
Державного земель-
ного кадастру для 
інших суб'єктів; 

 Встановлення та змі-
на цільового призна-
чення земель; 

 Будівництво на зем-
лях сільськогоспо-
дарського призна-
чення; 

 Розміщення промис-
лових об’єктів на зе-
млях с/г призначен-
ня; 

 Інвентаризація зе-
мель промислових 
підприємств; 

 Правовий режим не-
розподілених земель 
колективної власнос-
ті (польові дороги, 
господарські двори, 
лісосмуги тощо). 

Практичний семінар “Новели земельного законодавства. 
Землеустрій. Особливості набуття та реалізації прав на 
землю”, Івано-Франківськ 



 Операції із земельни-
ми паями 
(неуспадкованими та 
невитребуваними). 
Нерозподілені, неофо-
рмлені паї; 

 Особливості викорис-
тання земельних паїв 
на меліорованих зем-
лях та  під багаторіч-
ними насадженнями; 

 Особливості оренди 
невитребуваних земе-
льних часток (паїв); 

 Оренда земельних 
ділянок, власники яких 
померли (відумерла 
спадщина); 

 Розробка документації 
із землеустрою: 
технічна документа-

ція із землеустрою 
щодо встановлення 
(відновлення) меж 
земельної ділянки: 
підстава для розро-
блення, склад доку-
ментації, погоджен-
ня межі земельної 
ділянки, затвер-

дження; 
 проект землеуст-

рою щодо відведен-
ня земельної ділян-
ки для різних кате-
горій земель: підс-
тава для розроб-
лення, склад доку-
ментації, погоджен-
ня, затвердження. 

 проект землеуст-
рою щодо встанов-
лення межі прибе-
режної захисної 
смуги водного об’є-
кта; 

 проекти землеуст-
рою щодо створен-
ня нових та впоряд-
кування існуючих 
землеволодінь і 
землекористувань: 
підстава для розро-
блення, склад доку-
ментації, погоджен-
ня, затвердження, 
внесення даних до 
ДЗК. 

Мета навчального заходу 
полягала у підвищенні 

рівня обізнаності із земе-
льних питань надавачів 
первинної та вторинної 
правової допомоги, зем-
левпорядників, представ-
ників органів місцевого 
самоврядування і держав-
ної влади. 
Учасникам навчальних 
заходів було надано роз-
даткові матеріали та інфо-
рмаційні буклети із земе-
льних питань, які вони 
зможуть використовувати 
у своїй роботі. 
У навчальному заході взя-
ли участь  понад 90 осіб. 
По його закінченні отрима-
но позитивні відгуки учас-
ників щодо корисності 
проведеного заходу, нада-
но позитивні коментарі 
щодо доступності та пов-
ноти наданої інформації 
на семінарі й висловлено 
побажання щодо доціль-
ності та необхідності час-
тішого проведення таких 
навчальних заходів. 
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25 лютого 2015 року Про-
ект USAID АгроІнвест про-
вів навчальну поїздку для 
малих і середніх виробни-
ків Одеської та Херсонсь-
кої областей на оптовий 
ринок сільськогосподарсь-
кої продукції “Столичний”, 
розташований у Києві. 
Метою заходу було підви-
щення рівня обізнаності 
учасників із типами ринків 
сільськогосподарської 
продукції, що функціону-

ють в Україні, та 
ознайомлення з 
можливими варіа-
нтами формуван-
ня легальних і 
ефективних мар-
кетингових лан-
цюгів збуту виро-
щеної продукції 
та налагодження 
сталої співпраці з 
ринками. 

Навчальна поїздка на ринок “Столичний”, Київ 
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Засідання керівництва кредитних спілок – учасників Програми 
кредитування розвитку (DCA), Львівська область 

26-27 лютого 2015 року 
відбулося щоквартальне 
засідання керівництва 
кредитних спілок – учас-
ників програми DCA, на 
якому обговорювалися 
такі питання, як започат-
кування роботи уповно-
важених співробітників 
кредитних спілок в елект-
ронній системі звітності, 
були розглянуті питання 
класифікації кредитних 
угод щодо їх належності 
до фокусних сегментів 
Програми, ухвалені пла-
ни проведення промоцій-
но-освітніх заходів для 

підвищення обізнаності 
потенційних та наявних 
членів кредитних спілок 
із новими можливостями 
фінансування, які відкри-
ває співробітництво кре-
дитних спілок у рамках 
Програми. 
Представник фінансової 
компанії ОЙКО Кредит 
Україна пані Світлана 
Зубрицька ознайомила 
керівництво кредитних 
спілок з вимогами міжна-
родних кредиторів до 
стандартних процедур та 
політик оцінки ризиків 
кредитування і управлін-

ня кредитним портфе-
лем, які необхідно впро-
вадити з метою доступу 
до дієвих джерел зовніш-
нього фінансування гро-
шових потоків кредитних 
спілок задля збільшення 
їх кредитних можливос-
тей. 
Крім того, учасники зіб-
рання приділили велику 
увагу обговоренню варіа-
нтів залучення коштів 
для агрокредитування як 
у межах України, так і від 
міжнародних кредиторів.  

25 люто-
го 2015 
року 
Проект 
USAID 
АгроІн-
вест у 
рамках 
V міжна-
родного 
промис-
лового 
ярмарку 
облад-
нання та 

технологій для тепличної 
галузі “Тепличне госпо-
дарство” провів семінар 
на тему “Інструменти ви-
ходу малого і середнього 

фермера (виробника ово-
чів і фруктів) до столу 
споживача”. 
Мета семінару та участі у 
виставці - обмін досвідом 
та поширення кращих 

практик формування мар-
кетингових каналів збуту 
плодо-овочевої продукції  
за принципом “від лану 
до столу”. 

Семінар “Інструменти виходу малого і середнього фермера 
(виробника овочів і фруктів) до столу споживача”, Київ 
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IV Всеукраїнський аграрний форум, Київ  

27 лютого 2015 року Про-
ект USAID АгроІнвест 
взяв участь у IV Всеукра-
їнському аграрному фору-
мі. Всеукраїнський аграр-
ний форум є постійно дію-
чою структурою, яка об’є-
днує профільні  асоціації, 
товаровиробників та пе-
реробників сільськогоспо-
дарської продукції. У фо-
румі взяли участь понад 
500 сільськогосподарсь-
ких товаровиробників, які 
представляють усі регіо-
ни України, керівники ос-
новних профільних асоці-
ацій – партнерів Проекту 
АгроІнвест: Українського 
клубу аграрного бізнесу, 
Української аграрної кон-
федерації, Аграрного со-
юзу України, Асоціації 
фермерів та приватних 
землевласників України, 
Союзу птахівників Украї-
ни. 
Під час форуму розгляда-
лися такі питання: 

 податкова політика у 
галузі АПК; 

 дефіцит основних за-
собів виробництва 
(мінеральні добрива, 
насіння, паливо, ЗЗР 
тощо), необхідних для 
успішного прове-
дення весняно-
польових робіт; 

 недоступність фі-
нансових ресурсів 
для поповнення 
основного та обіго-
вого капіталу; 

 корупція у сфері 
дозвільних докуме-
нтів та розпоря-
дження державним 
майном; 

 процес гармоніза-
ції законодавства 
України до законо-
давства ЄС у сфе-
рі безпечності та 
якості харчових 
продуктів; 

 питання врегулюван-
ня орендних відносин 
та централізоване 
розпорядження зем-
лями державної влас-
ності. 

27 жовтня 2015 року 
Проект USAID АгроІн-
вест провів семінар для 
бджолярів Вінницької та 
Черкаської областей на 
тему “Шляхи та перспек-
тиви об’єднання бджоля-
рів у сільськогосподарсь-
кий обслуговуючий коо-
ператив. Перспективи 
організованого ефектив-
ного збуту продукції 

бджільництва”. 
У заході взяли 
участь бджолярі з Київ-
ської, Полтавської, Він-
ницької та Черкаської 
областей.  
За результатами семіна-
ру учасниками було при-
йнято рішення про ство-
рення національного 
бджолярського коопера-
тиву із регіональними 

(обласними) осередка-
ми. Серед першочерго-
вих завдань кооперативу 
- надання послуг бджо-
лярам у постачанні ре-
маненту (вуликів, рамок), 
високоякісної вощини. В 
подальшому кооператив 
планує надавати послуги 
у формуванні гуртових 
партій і продажу меду.  

Семінар для бджолярів, Київ 



Лютий 2015 року Стор. 12 

4 березня 2015 року 

Тренінг «Кредитування програм енергозбереження: 
успішні практики», Київ 

4 березня 2015 року Проект USAID АгроІнвест організо-
вує та проводить тренінг для кредитних спілок – учас-
ників Робочої групи Всеукраїнської асоціації кредитних 
спілок на тему «Кредитування програм енергозбере-
ження: успішні практики». Метою тренінгу є передача 
успішного досвіду кредитування заходів з енергозбере-
ження у Львівській областi зацікавленим кредитним 
спілкам з iнших регіонів.  

Місце проведення: Київ, готель «Козацький».  

 
11 березня 2015 року 

Заняття для учасників проекту підготовки групи 
консультантів з впровадження та підтримки ефек-
тивності систем безпечності продукції, Херсонська 
область 

11 березня 2015 року Проект USAID АгроІнвест органі-
зовує та проводить практичні заняття для учасників 
проекту підготовки групи консультантів для надання 
малим і середнім підприємствам інформації та практич-
них порад із впровадження та підтримки ефективності 
систем безпечності продукції.  

Метою занять є надання учасникам практичних навичок 
з організації перевірки наявної ситуації в кооперативах 
шляхом проведення діагностичного аудиту (аналіз до-
кументації, оцінювання відповідності виробничих поту-
жностей, вивчення технологічних та допоміжних проце-
сів) та на основі цього – написання плану заходів щодо 
впровадження системи безпечності (якості) продукції, 
заснованих на принципах НАССР та GLOBAL G.A.P. 

Місце проведення: Сільськогосподарський обслуговую-
чий кооператив «Широке», Скадовський район Херсон-
ської області. 

  

13 березня 2015 року 

Круглий стіл «Вплив законодавчих новацій та фі-
нансової кризи в аграрній сфері на становище агро-

підприємств і власників землі Тернопільщини у 20-
2015 році», Тернопіль  

13 березня 2015 року партнер Проекту USAID АгроІн-
вест – Тернопільська обласна громадська організація 
«Спілка власників землі» – проводить круглий стіл під 
назвою: «Вплив законодавчих новацій та фінансової 
кризи в аграрній сфері на становище агропідприємств і 
власників землі Тернопільщини у 2015 році». Захід від-
будеться в рамках реалізації грантової програми 
«Підвищення рівня ефективності державної політики в 
аграрному секторі Тернопільської області», яка фінан-
сується Проектом USAID АгроІнвест.  

Участь у круглому столі візьмуть експерти ГО «Спілка 
власників землі», представники органів влади, керівни-
ки сільськогосподарських підприємств, власники землі, 
науковці, журналісти. 

Партнери заходу: факультет Аграрної економіки та ме-
неджменту Тернопільського національного економічно-
го університету та Департамент агропромислового роз-
витку Тернопільської ОДА. 

Місце проведення: Тернопіль, Тернопільська обласна 
державна адміністрація, вул. Грушевського, 8, каб. 825.  

 
17 березня 2015 року 

Навчальна поїздка на оптовий ринок сільськогос-
подарської продукції «Початок», Одеса  

17 березня 2015 року Проект USAID АгроІнвест органі-
зовує та проводить навчальну поїздку для малих і се-
редніх сільгосптоваровиробників Одеської, Миколаївсь-
кої та Херсонської областей на оптовий ринок сільсько-
господарської продукції «Початок», Одеса. Метою захо-
ду є підвищення рівня обізнаності учасників з типами 
ринків сільськогосподарської продукції, що функціону-
ють в Україні, та ознайомлення з можливими варіанта-
ми формування легальних та ефективних маркетинго-
вих ланцюгів збуту вирощеної продукції, сталої співпра-
ці з ринками. 

Місце проведення: Одеса, ринок «Початок». 

 
 

Наступні події 
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18 березня 2015 року 

Круглий стіл «Кредитні спілки як рушій розвитку 
бізнесу на селі: виклики та перспективи», Київ 

18 березня 2015 року  Проект USAID АгроІнвест про-
водить засідання круглого столу на тему «Кредитні 
спілки як рушій розвитку бізнесу на селі: виклики та 
перспективи». В його роботі візьмуть участь предста-
вники п`яти провідних кредитних спілок, які мають 
значний досвід у фінансуванні сільських підприємців. 
У ході круглого столу обговорюватимуться нагальні 
проблеми, які заважають розвитку кредитування сіль-
ського бізнесу, та шляхи їх вирішення.  

Місце проведення: Київ, вул. Б. Хмельницького 8/16, 
інформаційне агентство «Укрінформ». 

 
19 березня 2015 року 

Форум «Продовольча стратегія – Ініціатива 2015», 
Київ 

19 березня 2015 року Проект USAID АгроІнвест візь-
ме участь у Форумі «Продовольча стратегія – Ініціа-
тива 2015». Програмою Форуму передбачено прове-
дення двох сесій – «Новий аграрний ринок: формула 
успіху в сфері продовольства» і «Просування продук-
тів харчування: Стратегії та рекомендації», а також 
панельної дискусії під назвою «Нова економічна реа-
льність очима українських виробників» та прес-
конференції. 

Захід організовують Комітет підприємців АПК при 
ТПП України, Консалтингова агенція 
«УкрАгроКонсалт», Правнича фірма «Софія» за підт-
римки Проекту USAID АгроІнвест. 

Місце проведення: Київ, Radisson Blu Hotel, Kyiv Podil, 
вул. Братська 17-19. 

 
20 березня 2015 року 

Навчальний семінар з агротехнологій для фінан-
сових спеціалістів банку «Мета-банк», Запоріжжя 

20 березня 2015 року Проект USAID АгроІнвест про-
водить навчальний семінар з питань агротехнологій 
для кредитних аналітиків «Мета-банку». В ході на-
вчання учасники семінару будуть ознайомлені з дво-

ма навчальними модулями «Польове рослинництво 
Південного регіону» та «Логістика сільськогосподар-
ського виробництва». 

Місце проведення: м. Запоріжжя. 

 
24 березня 2015 року 

«Організація ефективних сімейних кролеферм», 
Львівська область 

24 березня 2015 року Проект USAID АгроІнвест про-
водить семінар «Організація ефективних сімейних 
кролеферм». Семінар проводиться для кролівників та 
бажаючих – членів кредитної спілки «Вигода» – з ме-
тою ознайомлення селян з сучасними технологіями 
та економікою кролівництва в умовах домогоспо-
дарств. Цей захід сприятиме технологічному розвитку 
дрібних сільгоспвиробників, що, у свою чергу, підви-
щить їх кредитоспроможність.  

Місце проведення: с. Гірне, Стрийський район, Львів-
ська область. 

 
23-27 березня 2015 року 

Щорічна конференція Світового банку, Вашингтон 

23-27 березня 2015 року Проект USAID АгроІнвест 
візьме участь у Щорічній конференції Світового бан-
ку, присвяченій земельним питанням та проблемам 
боротьби з бідністю. Ця щорічна конференція Світо-
вого банку об'єднує представників урядів, громадян-
ського суспільства, наукових кіл, приватного сектору 
та організацій, які займаються питаннями розвитку, 
для обговорення питань, що становлять інтерес для 
земельних практиків і політиків по всьому світу. Кон-
ференція сприятиме діалогу та обміну передовим 
досвідом, демонструючи різноманіття реформ, підхо-
дів і досвіду в земельній сфері у різних країнах світу. 

Тему конференції, що проводиться у 2015 році, ви-
значено як «Зв’язок між землеволодінням та землеко-
ристуванням для спільного процвітання". Конферен-
ція стане місцем для науково-обгрунтованих дискусій 
про новаторські підходи до глобальних і регіональних 
ініціатив та обговорення конкретних кроків щодо по-
ліпшення управління земельними ресурсами і розу-
міння на рівні країн шляхів, які сприяють зниженню 
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рівня бідності, гендерній рівності та забезпеченню стало-
го економічного зростання. Проект USAID АгроІнвест 
презентує на конференції результати впровадження Про-
грами сприяння наданню юридичних послуг з прав на 
землю, яку Проект впроваджує з 2012 року. 

Місце проведення: Вашингтон, США. 

 
24-25 березня 2015 року 

Українсько-американський аграрний конгрес, Ва-
шингтон 

24-25 березня 2015 року Проект USAID АгроІнвест візьме 
участь в Українсько-американському аграрному конгресі, 
який відбудеться у Вашингтоні (США). Метою Конгресу є 
пошук шляхів реалізації агропотенціалу України та нала-
годження україно-американського аграрного діалогу, що 
сприятиме обміну досвідом та зміцненню ділових зв'яз-
ків. Організаторами заходу виступають інформаційно-
аналітичне агентство «АПК-Інформ» та всеукраїнське 
громадське об'єднання «Українська зернова асоціація». 
Україно-американський конгрес відкрється круглим сто-
лом «Україно-американський аграрний діалог» за участю 
представників аграрних комітетів Верховної Ради Украї-
ни та Палати представників Конгресу США, представни-
ків державних структур, бізнесу та громадських організа-
цій двох країн. У рамках Україно-американського аграр-
ного конгресу буде представлено агропотенціал України, 
а також досвід США у сфері розвитку сільського госпо-
дарства, зокрема зернового ринку.  

Основні теми україно-американського аграрного діалогу: 

 Світова продовольча безпека. Внесок США і України 
в її формування; 

 Перспективи інвестування в АПК України; 

 Кредитування АПК у США, зокрема програми  Ексім-
банку США з кредитування експорту;  

 Основні програми агрострахування у США і Україні; 

 Функціонування ринку біопалива у США і його розви-
ток. Потенціал біопаливної промисловості в Україні; 

 Генетичні дослідження і питання, пов'язані з ГМО; 

 Співпраця України і США у сфері сільгоспмашинобу-
дування; 

 Космічні дослідження на службі АПК США; 

 Розвиток неурядових громадських організацій. 

Крім Проекту USAID «АгроІнвест», партнерами Україно-
американського аграрного конгресу виступили Україно-
американська ділова рада (USUBC) і Зернова рада США 
(USGC). Захід відбудеться за підтримки Міністерства аг-
рарної політики та продовольства України, Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України, Американської 
торговельної палати в Україні та Української аграрної 
конфедерації. 

Місце проведення: Вашингтон, США. 

 
26 березня 2015 року 

Круглий стіл: «Чекати й сподіватись або впливати?», 
Харків 

26 березня 2015 року Громадська спілка «Міжрегіональ-
ний союз птахівників та кормовиробників України» за під-
тримки Проекту USAID АгроІнвест проводить Круглий 
стіл на тему: «Чекати й сподіватись або впливати?».  

В організації круглого столу беруть участь також  Харків-
ська обласна державна адміністрація (департамент агро-
промислового розвитку, управління зовнішньоекономіч-
них зв'язків та міжнародних відносин, департамент з під-
вищення конкурентоспроможності регіону), Харківська 
національна юридична Академія ім. Я. Мудрого, провідні 
експерти в галузі сільського господарства, стандартизації 
та сертифікації.  

Головною метою заходу є обговорення питань удоскона-
лення бізнес-клімату й механізмів впливу малих та сере-
дніх сільськогосподарських підприємств на державну по-
літику й прийняття рішень (на прикладі галузей птахівни-
цтва та кормовиробництва). 

До участі в Круглому столі запрошені керівники та пред-
ставники підприємств-членів ГС «МСПКУ», департамен-
тів та управлінь Харківської обласної державної адмініст-
рації, комісії з питань реформування агропромислового 
комплексу та земельних відносин Харківської обласної 
ради, науковці, експерти, представники засобів масової 
інформації. 

На заході обговорюватимуться такі питання:  

 Особливості інфраструктури птахівничої і кормовиро-
бничої галузі України. Захист інтересів учасників рин-
ку, їх інформаційне забезпечення; 

 Механізми державної та недержавної підтримки галу-
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зей птахівництва та кормовиробництва; 

 Взаємодія з органами державної влади та місце-
вого самоврядування;  

 Пропозиції з удосконалення законодавства у сфе-
рі птахівництва та кормовиробництва; 

 Вимоги Європейського Союзу до сертифікації під-
приємств. Відповідність до європейських стандар-
тів якості;  

 Особливості впровадження систем управління 

якістю для українських підприємств. 

У подальшому планується використовувати одержану 
в ході заходу інформацію для спрямування зусиль на 
вирішення виявлених проблемних аспектів в сфері 
птахівництва та кормовиробництва. 

Місце проведення: вул. Ромена Ролана, 12, Харків, 
61058. Інститут «Южгіпроруда». 
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 VIII Міжнародний Молочний Конгрес 

 Микола Гриценко: локальні ринки вирішують стратегічні завдання 

 Дерегуляція. Перші кроки 

 Іспанська кооперація на поміч 

  Як проходить боротьба з земельною корупцією в Україні 

 Депутати повернули домашні молоко та м'ясо на ринки. поки що 

 Українське село готові кредитувати європейські кооперативи 

 Удастся ли раскрепостить отечественный АПК? 

 Агробізнес-2015: виклики, ризики, рішення 

 Десять кроків… тупцювання на місці? 

 IV-і громадські слухання "Кооперація як умова інтеграції фермерських господарств та ОСГ до Європей-

ського ринку" 

 Огляд новин законодавства за період 09.02. - 15.02.2015 

 Істотні умови договору оренди землі. На що власнику земельної ділянки слід звернути увагу при укла-

денні договору оренди. Визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об'є-

кта оренди чи його частини 

 "Тепер ми самі визначаємо ціну”, або як фермери підвищують свій добробут завдяки оптовим ринкам 

 Відбулися ІV Всеукраїнські громадські слухання з кооперації 

 V міжнародний промисловий ярмарок технологій та обладнання для тепличної галузі «Тепличне госпо-

дарство» та III промисловий ярмарок комерційного садівництва та ягідництва «Клуб садівників» 

 Промышленная ярмаркая коммерческого садоводства 

 Тренинги от USAID АгроІнвест 

 

АгроIнвест у ЗМІ 



 
МОЯ ЗЕМЛЯ – МОЄ 

ПРАВО 

У грудні 2012 р. Про-
ект USAID Агро-Інвест 
спільно з Українським 
освітнім центром ре-
форм (УОЦР) розпо-
чав інформаційно-
просвітницьку кампа-
нію з питань права 
власності на землю 
“Моя земля – моє 
право”.  
 
Метою проведення інформаційно-просвітницької кампанії з питань пра-
ва власності на землю є підвищення рівня обізнаності громадян – влас-
ників земельних ділянок про їхні земельні права, популяризація практи-
ки створення на місцях асоціацій дрібних землевласників, які сприяти-
муть захисту їх інтересів та посиленню позицій у переговорах з оренда-
рями, просвіта громадян – дрібних землевласників – з метою форму-
вання в них спроможності приймати поінформовані рішення щодо купі-
влі-продажу земельних ділянок в умовах працюючого ринку сільського-
сподарської землі, просвіта власників дрібних фермерських господарств 
з метою формування в них спроможності захистити свої господарства в 
умовах функціонуючого ринку землі (включно з просвітою з питань до-
ступу до кредитів на придбання земельних ділянок та викупу на ви-
плат; реструктуризації 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 ух-
валенням, інформування всіх цільових категорій населення про наяв-
них на місцях надавачів правової допомоги з надійною репутацією.  
 
Засадничим принципом проведення інформаційної кампанії є скоорди-
новане 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 друкова-
них інформаційних матеріалах, в уході проведення прес-турів. Така ча-
сова і тематична єдність дозволяє досягти ефекту масованого інформа-
ційного впливу. 
 
Радіо- і телевізійні програми транслюються на загальнонаціональних 
каналах. Обласними державними телерадіокомпаніями будуть запропо-
новані змонтовані програми для ретрансляції.  
 
Усі випуски радіопрограм, телепрограм, ток-шоу на радіо, відео- і ра-
діосюжети 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 поширюються серед журналістів, які спеціалізу-
ються на висвітленні земельної тематики, та редакцій центральних та 
місцевих ЗМІ, що ведуть рубрики з питань реформування земельних 
відносин. Поширювані у такий спосіб інформаційні матеріали пропону-
ються редакторам місцевих ЗМІ для безоплатного передруку та журна-
лістам як фактаж в авторських публікаціях. 
 
Проблеми, які виносяться для обговорення в ході проведення засідань 
Національного прес-клубу з аграрних і земельних питань та прес-турів, 
споріднені з підготовленими інформаційними матеріалами, радіо- і те-
левізійним продуктом. Інформаційні матеріали, анонси радіо- і телеві-
зійних програм, засідань Національного прес-клубу з аграрних і земель-
них питань та останні новини про реалізацію програми “Моя земля – 
моє право” розміщуються на сайтах УОЦР і Проекту АгроIнвест. 
 
Сторінка Національного прес-клубу у Facebook 
        

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 


