
 
 
Міжнародна громадська організація «Прімавера» 
 
МГО «Прімавера» є міжнародною, неурядовою, професійною організацією, до складу якої 
входять міжнародні, національні, регіональні та місцеві зацікавлені сторони, створена і 
розроблена для досягнення цілей з розвитку сільської місцевості та сталого використання 
земльних та водних ресурсів в сільському господарстві України. 
 
Місія МГО "Прімавера" ( “Primavera’) полягає в тому, щоб сприяти сталій земельній та водній 
реформам, розвитку сільських районів та інтегрованому управлінню землею та водою, що 
ґрунтується на принципах "Прибуток/Люди/Планета" та всіх принципах належного управління 
та самоврядування. 
 
Ставлення і стиль роботи: "Прімавера" працює швидко і без бюрократії і має потужну мережу. 
"Прімавера"  застосовує у своїй діяльності невід'ємну, повністю сучасну, прозору, спільну і 
відповідальну філософію і ставлення. 
 
"Прімавера" означає «весна» з італійської, іспанської, молдавської і румунської мов, означає 
метафору розквіту, надії і віри на щедрий врожай. Ми розглядаємо нашу діяльність, як "посів" і 
"розквіт", які неодмінно повинні і будуть давати високі результати. 
 
Основні напрямки діяльності МГО "Прімавера": 
- ініціювання, формулювання, співфінансування та координація міждержавних проектів та 
пілотних проектів з розвитку сільських територій та інтегрованого управління земельними та 
водними ресурсами, з компонентами залучення зацікавлених сторін; 
- Сприяння створенню Асоціацій водокористувачів та землекористувачів, а також сільських 
кооперативів 
- Створення місцевих діалогів та багатосторонніх громадських платформ на регіональному та 
місцевому рівнях; 
- Сприяння розвитку політики та законодавства. 
- Створення інформаційної бази та розповсюдження інформації серед членів МГО через 
Інтернет, інші засоби зв'язку в т. ч. соціальні засоби комунікації. МГО готується до полегшення 
засобів електронного навчання. 
- розробка платформи для спілкування між членами організації та всіма зацікавленими 
учасниками процесів управління; 
- організація діалогів, конференцій, семінарів, круглих столів, SWOT і сценаріїв розвитку та 
навчальних курсів; 
- Розробка місцевих планів розвитку сільських територій та інтегрованих планів управління 
земельними та водними ресурсами у сільській місцевості з участю зацікавлених сторін та 
застосування інструментів ДЗЗ та ГІС. 
 
Вже протягом багатьох років МГО «Прімавера» бере участь у широкому спектрі проектів з 
міжнародними донорами, такими як Cвітовий банк, FAO, програми ЄС, посольства, українські 
міністерства, агенції, інститути, університети, обласні, місцеві об'єднані громади середні і дрібні 
фермери і землевласники. 
 
 
Наші основні проекти: 

   2019-2021 – консультування у питаннях управління зрошенням  для господарств зони 
 зрошення 
   2019 - Ініціювання та розробка 6 проектів розвитку сільської місцевості в Донецькій 

області  (включаючи, SWOT та розробку сценаріїв). 
   2017-2018 - Проект FAO/TCP/UKR/3601 «Впровадження Добровільної Консолідації 

Земель в Україні» (у Київській та Херсонській областях). 



    2014-2016 - Проект «Ініціативи щодо участі зацікавлених сторін на місцевому рівні у 
реформуванні земельних відносин та розвитку сільських територій», створення місцевих 
громадських платформ для п’яти пілотних територій (Програма європейського 
партнерства  «Матра» за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів та 
Посольства Нідерландів в Україні). 

 2013-2016 - Місцеві проекти з великими господарствами на зрошуваних територіях 
Херсонської області та з потенційними приватними інвесторами для відновлення 
зрошення в Південному регіоні України (Впровадження дистанційного зондування та 
системи підтримки прийняття рішень (СППР) для оперативного планування зрошення у 
співпраці з приватними компаніями з України та Нідерландів (Difco, Eleaf). 

 2012-2013 рр. Співпраця з  DLG-NL для надання консультацій Українському 
державному земельному банку з розробки стратегії та плану дій для передачі перших 
мільйонів га державних земель (у 3 різних місіях). 

 2011-2012 – Нідерландсько -Український проект  “Розбудова спроможності технічної 
допомоги для програмування розвитку землі України” (CATAPULD). 

 2011 - Проект за підтримки Університету Вагенінгену BOCI «Розбудова потенціалу для 
організації та стабільного функціонування Центру знань «Вода для продовольства та 
екосистем»  в рамках Національного університету біоресурсів і природокористування 
України». 

 2011 - Розробка та проведення навчального курсу для працівників МФК в Україні з 
питань водних ресурсів та водного господарства в Україні 

 2011-2012 - Проект програми MATRA з охорони природи та біорізноманіття за 
підтримки Посольства Нідерландів «Створення потенціалу для розробки екологічної 
мережі в Джанкойському районі, Крим» (ECOSIGN); 

     2010 Проект FAO з організації та реалізації місцевих семінарів за методологією 
Нідерландів «sketch match», для планів розвитку сільських територій на двох пілотних 
територіях та управління водними ресурсами в Криму; 

     2009-2010 - Проект «Впровадження якісної продукції і збереження довкілля при 
зрошенні водою низької якості», Україна-Болгарія; 

     2009 - Проект «Управління зрошенням для ефективного ведення сільського 
господарства і збереження навколишнього середовища в Україні (UKRIM) за підтримки 
уряду Австрії;  

     2009 - Організація круглого столу з питань розвитку сільської місцевості в Києві за 
підтримки Посольства Нідерландів 

 МГО «Primavera» також працює від/для агрохолдингів, надаючи консультації щодо 
диверсифікації, біоенергетики. 

 2008-2014 - Європейський проект щодо розвитку земельних ресурсів (Farland) та проект 
ФАО «Розвиток земельних ресурсів та землеустрою» (LANDNET); 

 2008-2010 - Українсько-голландський проект G2G «Гармонізація політики розвитку 
сільських територій в Україні з стандартами ЄС, двосторонній обмін баченням та 
досвідом»; 

 2006-2008 рр. - Урядовий голландсько-український проект «Консолідації земельних та 
водних ресурсів  (Прип'ять)»; 

 2007-2008 Програма LOGO East: українсько-голландські твіннінгові проекти  
 2006-2007 - Організація та управління Нідерландсько-Українським Консультативним 

Комітетом« Вода для продовольства та екосистем »(Water Panel) 
    2006-2011 - Європейський проект 6ої рамкової програми ЕС, «Водні сценарії для 

Європи та сусідніх країн (SCENES); 
 2006 - Проект: IPAD «Інструменти для визначення ефективності зрошення» дослідний 

центр «Альтерра», Вагенінгенського університету, Нідерланди -Україна-Нідерланди-
Мексика; 

 2005 - Організація національного семінару з питань впровадження інтегрованих 
підходів до управління водними ресурсами для продовольства та екосистем; 

    2005-2006 - Проект  відносно сприяння українсько-голландській водній панелі 
(співпраця міністерства аграрної політики та продовольства України  та міністерства 
сільського господарства Нідерландів); 

    2002-2004 - Проект «Управління зрошенням в країнах Центральної та Східної Європи» 
за підтримки Міжнародної комісії з Іригації та дренажу (МКІД) та німецької агенції з 
технічної допомоги та розвитку (GTZ); 



    2001-2004 - українсько-голландський проект Watermuk «Стале зрошуване 
землеробство», (Програма голландського уряду «Партнери заради води»).   
 
 

Крім того, МГО Primavera працює в декількох (міжнародних) мережах: 
• Європейська платформа для сільських територій (REP), що фінансується ЄС 
• Проекти ЄС щодо майбутнього розвитку земель. 
• Landnet; мережа FAO та DLG-NL (успішно виконана RVO-NL), про широкий спектр земельних 
питань близько 30 європейських країн (включаючи Туреччину та Східну Європу) 
• Міжнародні семінари з розвитку територій та земельних банків. 

 
 

Експертиза: Провідні експерти МГО  брали участь у наступних міжнародних проектах, що 
проводилися в Україні в останні роки: 
-Партнери водного проекту фінансували проект сталого зрошуваного землеробства в Криму 
(Watermuk), 
-Фламандсько-український проект з управління зрошенням та підтримки сталого сільського 
господарства і навколишнього середовища в Україні (UKRIM). 
МГО "Прімавера" має 3 постійних співробітники, близько 10 ключових експертів, запрошених 
на контрактній основі, та широкий перелік консультантів (близько 50 експертів) в Україні, 
інших країнах ЄС, в т.ч. Нідерландах, яких ми можемо найняти за запитом. 
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