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Історія давня і нова
До 1939 року на території Західної України працювала Аграрна палата
(Ізба рольніча).
25 грудня 1997 року Львівський обласна рада прийняла рішення про
створенні Львівської Аграрної Палати як представницького органу
власників землі.
Проводяться вибори…
У вересні 198 року органами юстиції зареєстрована громадська
організація - Львівська Аграрна Палата
Львівська аграрна палата: кредитна спілка, третейський суд.
Палата - один із засновників Львівської аграрної дорадчої служби.

Законопроекти
№ 4206 від 13.12.1999 Про аграрну палату України (Р.Шмідт)
№ 5450 від 06.07.2000 - Про аграрну палату України (Шепа В.В.,
Марченко О.О. Мартиновський В.П. Борзих О.І.)

5450-1 від 12.09.2000 – Про аграрні палати в Україні (Мельников О.Б.)
7 лютого 2002 року. Комітет ВРУ з питань аграрної політики та
земельних відносин рекомендує законопроект 5450 прийнять за основу
(у першому читанні). Далі розгляду на пленарному засіданні не дійшло
.
Далі:
№ 3665 від 18.06.2007 р.;
№ 2084 від 15.02.2008

№ 4206 від 13.12.1999
Про аграрну палату України
Аграрна палата України - незалежний неприбутковий орган з особливим статусом,
утворений регіональними Аграрними палатамидля захисту прав і інтересів членів
регіональних Аграрних палат,лобіювання регіональних ініціатив із питань аграрної
політики на загальнодержавному рівні.
Регіональні Аграрні палати - це громадські організації зособливим статусом,
створені на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць
громадянами України, які мають право на середню земельну частку (пай) або є
власниками земельної ділянки земель сільськогосподарського призначення, у
порядку, передбаченому законом, для задоволення та захисту економічних,
соціальних та інших спільних інтересів, надання послуг переважно членам цих
організацій в аграрній та пов'язанихіз нею сферах діяльності.
Особливий статус Аграрних палат визначається порядком проведення виборів до
їх вищих органів управління та надання їм державою допомоги у процесі створення
та діяльності.

Всеукраїнська громадська організація
"Національна сільськогосподарська палата України»

Створена 30 червня 2004 року відповідно до закону
України" Про об'єднання громадян
Було утворено 16 місцевих палат в областях та
Автономній Республіці Крим.
Згодом перейменована в Аграрну палату України.
Палата видає власний журнал «Аграрний вісник»

Статус спостерігача у Вишеградській четвірці

Деякі проблеми
•
•
•
•

«Недостатність» правового статусу
Відсутність матеріальної основи
Кого об'єднуємо
Конкуренція між професійними
організаціями за лідерство (неспроможність
до консолідації)
• Олігархізація аграрної економіки
• Слабкість неформальних інститутів
професійного самоврядування

Умови запровадження
1. Створення правових інститутів
2. Наявність механізму примусу для
виконання законів
3. Формування звичаїв і традицій
професійного самоврядування
(неформальних інститутів)
4. Наявність організаційного центру
(центрів)

Завдання найближчого етапу
1. Формування інформаційно-промоційних
та координаційного центрів.
2. Аналіз європейського досвіду та його
поширення і в Україні.
3. Розробка «дорожньої карти» застосування
європейського досвіду.

МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР
“Місія Аграрних палат України
за досвідом Європейських країн – Фаза ІІ”
10 ЛЮТОГО 2016 РОКУ
ДУ ННЦ «АГРООСВІТА

Історія і перспективи розвитку
аграрних палат України

Корінець Р.Я.
президент Національної асоціації сільськогосподарських
дорадчих служб України

www.dorada.org.ua

