
 

 

Цей захід проводиться 
в рамках проекту «Об’єднуємося заради реформ!» (UNITER), що виконується Pact в Україні  

за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID),  
і проводиться спільно з Проектом USAID АгроIнвест,  
що виконується компанією Кімонікс Інтернешнл. 

 

Проект АгроІнвест 

 
 

 

Публічна дискусія  
з актуальних питань земельних відносин  

та земельної реформи в Україні 
 

Попередня програма заходу  
 
 
 

25 червня 2013 
Конференц-зал готелю «Рів'єра» 

вул. Сагайдачного, 15 (Поділ) м. Київ 
 

Модератори: Олег Нів'євский та Олександр Каліберда 
 

10:30 – 11:00  Реєстрація, ранкова кава 

Привітання  
11:00 – 11:15 Євген БЄРДНІКОВ, заступник Голови Державного агентства 

земельних ресурсів України 

Ігор БУРАКОВСЬКИЙ, голова правління Інституту економічних 
досліджень та політичних консультацій 

Олег НІВ'ЄВСЬКИЙ, керівник проекту «Барометр земельної 
реформи»  

 Олександр КАЛІБЕРДА, заступник керівника проекту USAID 
АгроIнвест 

 

Блок I – Барометр  земельної реформи: що думають люди  
11:15 – 11:40 «Барометр земельної реформи» - дослідження думки 

землевласників та землекористувачів 

Ірина ФЕДЕЦЬ та Оксана КУЗЯКІВ, Інститут економічних 
досліджень та політичних консультацій, проект «Барометр 
земельної реформи» 

11:45-12:15  Огляд Загальнонаціонального дослідження проекту USAID 
АгроІнвест та Центру соціальної експертизи «Ставлення власників 
землі та аграріїв до земельної реформи». 
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Олександр КАЛІБЕРДА, заступник керівника Проекту USAID 
АгроІнвест 

12:15 – 12:30 Обговорення  

12:30-12:45 Перерва на каву 

 

Блок ІI – Актуальні питання земельного законодавства  та їх 
реалізація  на практиці 
12:50 – 13:10 Актуальні питання земельного законодавства 

Павло КУЛИНИЧ, головний юридичний радник проекту USAID 
АгроIнвест 

13:10 – 13:30 Проект закону «Про обіг земель сільськогосподарського 
призначення»: окремі гострі питання  

Олег НІВ'ЄВСЬКИЙ та Петро ЗАЛІЗНЯК, проект  «Барометр 
земельної реформи» 

 

Блок IІI – Панельна дискусія: думки ключових  гравців  
13:30 – 14:30 Панельна дискусія на тему: погляди на земельну реформу – чого 

очікувати до та після 2016 року? 

 Учасники панельної дискусії: 

 Представники Держкомзему, 

 Асоціація фермерів та приватних землевласників України 

 Володимир Лапа, Генеральний директор Асоціації «Український 
клуб аграрного бізнесу» 

 Андрій  Кошіль, президент Асоціація «Земельна спілка України» 

 Леонід Козаченко, президент ВГО «Українська аграрна 
конфедерація» 

 Представники  Асоціації селищних рад  

 Представники Аграрного союзу України 

Представники громадських організацій  

14:30 – 15:00 Підведення підсумків 

15:00 – 16:00 Неформальне спілкування за шведським столом 
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