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Запрошення до участі у засіданні «круглого столу» 
«Альтернативи ринку земель чи ринок без альтернативи?» 

 
Торгово-промислова палата України за участю Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 

проводить «круглий стіл» на тему «Альтернативи ринку земель чи ринок без альтернативи?»   
 
Дата проведення круглого столу: 27 жовтня 2016 р. Початок роботи: о 10.00 годині. 
Місце проведення: Торгово-промислова палата України (м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33. Зал «Колізей», 
4-ий поверх. 
 

В Україні впродовж останніх років активно ведеться пошук оптимальної правової моделі ринку земель 
сільськогосподарського призначення, за якої можна скасувати мораторій на продаж (відчуження) таких земель та 
запровадити їх ринковий обіг. Ринок сільськогосподарських земель є чи не єдиним невикористаним в Україні 
потужним важелем прискорення розвитку сільського господарства та сільських територій. Втім всі законопроекти 
щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, розроблені як урядовцями, народними депутатами, так і 
експертами, не отримали законодавчого схвалення. В суспільстві відсутній консенсус щодо шляхів і способів 
вирішення питання скасування мораторію та завершення 25-річної земельної реформи в нашій країні.  

Метою «круглого столу» є всебічне експертне обговорення актуальних питань формування правової 
моделі ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні з урахуванням досвіду європейських країн та 
економіко-соціальних і правових реалій нашої держави. 

 
На засіданні «круглого столу» будуть представлені такі доповіді: 

Формування правової моделі ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні: 
соціально-економічні та правові передумови, законодавчі ініціативи, перспективи  
Доповідач: Павло Кулинич - доктор юридичних наук, професор, завідувач сектору проблем аграрного та 
земельного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 
 

Мораторій і юридична практика у сфері ринкового обігу земель сільськогосподарського 
призначення в Україні 
Доповідач: Олександр Поліводський - кандидат юридичних наук, науковий співробітник Інституту держави і 
права ім. В.М. Корецького НАН України, керуючий партнер юридичної фірми «Софія» 
 

Економіка ринку сільськогосподарських земель: універсальні світові принципи та особливості їх 
застосування в Україні 
Доповідач: Олег Нів’євський - кандидат економічних наук, старший економіст Проекту Світового банку 
«Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в Україні» 
 

Німецький досвід земельних перетворень та регулювання ринку сільськогосподарських земель 
ринку та можливості його застосування в Україні 
Доповідач: Кристоф Гильген ( Christoph Konrad Gilgen) - референт, BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs 
GmbH     
Модератор: Олег Юхновський - голова комітету підприємців АПК при ТПП України. 

В обговоренні питань розвитку ринку сільськогосподарських земель, які охоплюються темою «круглого 
столу» візьмуть участь: Юрій Береза – народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з 
питань національної безпеки і оборони;  Віктор Кобилянський – адвокат, голова комітету аграрного та 
земельного права Асоціації адвокатів України; Олександр Шкурла – радник з економічних питань Стратегічної 
групи радників при Кабінеті Міністрів України; Андрій  Кошіль - президент асоціації  "Земельна спілка України". 
Також запрошені представники профільних громадських організацій України, народні депутати України, 
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працівники Міністерства аграрної політики та продовольства України, Держгеокадастру України, представники 
агробізнесу, фахівці міжнародних донорських організацій,  громадських організацій та інші зацікавлені особи. 
Додаткова інформація: Олег Юхновський - т. 583-50-69,  u-ol@ucci.org.ua. 
                
Участь у  заході безкоштовна  за умови попередньої реєстрації. 
             
Контактні особи: Олександра  Коваленко – тел. 272–33-34, kat-bsd@ucci.org.ua; Олена Бєлова – тел. 278-12-51, 
bov-bsd@ucci.org.ua  
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