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Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи: створення і діяльність / 
Ред. кол.: М. П. Гриценко (відп. ред.) та ін. – К., Київська обласна аграрна дорадча 
служба. – 2005. – 68 с. 

 

Agricultural Service Co%operatives: Establishment and Operation / Editorial Board: 
M. P. Hrytsenko (Chief Editor) at al. – Kyiv, Kyiv Oblast Rural Advisory Service. – 2005. 
– 68 pp. 

 

У посібнику висвітлено низку питань, пов‘язаних зі створенням та діяльністю 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, подані основні законодавчі 
та нормативні акти, які регулюють діяльність кооперативів в Україні.  

 

Посібник буде корисним для працівників органів місцевого самоврядування, 
лідерів громад, власників майнових паїв, керівників сільськогосподарських 
підприємств, викладачів, студентів, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями 
розвитку аграрного сектору. 

 

Редакційна колегія:  М. П. Гриценко (відповідальний редактор), 

    О. М. Черниш, 

    О. І. Кузьменко 

 

    

Посібник виданий у межах проекту «Програма підвищення рівня життя 
сільського населення в Україні»,  

 

що здійснюється за підтримки Міністерства Великої Британії у 
справах міжнародного розвитку  

 

 

 

Партнер видання: Головне управління агропромислового розвитку Київської 
обласної державної адміністрації 
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