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РІЧНИЙ ЗВІТ 

АГРОМЕГАПОЛІС 

Громадська організація 



 

 

Громадська організація «Агромегаполіс» була створена для 

захисту екології, розвитку науки та суспільства України.  

Організацію засновано в 2015 році. 

Наші цінності: 

   • Професійність 

    • Партнерство 

    • Інноваційність 

      • Довіра 

       • Повага 

        • Розвиток 

Місією Організації є підвищення освітнього рівня людей та 

використання ними технологій, інновацій. 



 

 

Візія Організації – впровадження та застосування людьми 

новітніх досягнень технологій, створення і розвиток малих та середніх 

фермерських господарств, та покращення екології населених пунктів. 

Наші цільові групи: 

1. Органи влади 

2. Юридичні і фізичні особи 

3. Засоби масової інформації 

4. Експерти, аналітики та консультанти 

5. Недержавні  організації 

6. Міжнародні організації 

 

Напрями діяльності 

Протягом 2018 року Громадська орагнізація «Агромегаполіс», 

здійснювала таку діяльність, визначену стратегічним планом організації: 



 

 

Просвітницькі-адвокаційні програми: 

 

- Рух до ЄС.  

   

  

 

Цей проект наша команда реалізує разом з Міністерством Аграрної 

політики та продовольства, Асоціацією фермерів та приватних 

землевласників та ГО Аналітичний центр Аграрного союзу України. Заходи 

розраховані на цілий день і стосуються питань адаптації нашого 

законодавства до вимог Угоди про асоціацію з ЄС та роботи на ринках ЄС. 

Лекції розраховані на фермерів, виробників продукції, селянські 

господарства.  



 

 

 У 2018 році було проведено два семінари:  

https://goamp.org.ua/projects/ 

https://www.facebook.com/125773734635018/posts/359722331240156?sfns=cl 

https://www.facebook.com/125773734635018/posts/303858126826577?sfns=cl 

 

- Адвокаційна кампанія для фермерів та особистих селянських 

господарств із забезпечення безпечності і якості продукції відповідно 

до вимог Угоди про асоціацію.  

  

  

Цей проект наша команда реалізує разом з Асоціацією фермерів та 

приватних землевласників та ГО Аналітичний центр Аграрного союзу 

https://goamp.org.ua/projects/
https://www.facebook.com/125773734635018/posts/359722331240156?sfns=cl


 

 

України за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду 

«Відродження» в рамках грантового компоненту проекту «Громадська 

синергія» та під егідою Української сторони Платформи громадянського 

суспільства Україна-ЄС.  

Було проведено круглий стіл у Києві та 10 лекцій у Херсонській 

області   

https://goamp.org.ua/projects/ 

https://www.facebook.com/125773734635018/posts/346512129227843?sfns=cl 

https://www.facebook.com/125773734635018/posts/361247784420944?sfns=cl 

https://www.facebook.com/125773734635018/posts/361249087754147?sfns=cl 

https://www.facebook.com/125773734635018/posts/361945781017811?sfns=cl 

https://www.facebook.com/125773734635018/posts/361946304351092?sfns=cl 

https://www.facebook.com/125773734635018/posts/362579267621129?sfns=cl 

https://www.facebook.com/125773734635018/posts/362581754287547?sfns=cl 

https://www.facebook.com/125773734635018/posts/362583217620734?sfns=cl 

https://www.facebook.com/125773734635018/posts/362584360953953?sfns=cl 

https://www.facebook.com/125773734635018/posts/363473704198352?sfns=cl 

https://www.facebook.com/125773734635018/posts/363478070864582?sfns=cl 

 

https://goamp.org.ua/projects/
https://www.facebook.com/125773734635018/posts/346512129227843?sfns=cl
https://www.facebook.com/125773734635018/posts/361247784420944?sfns=cl
https://www.facebook.com/125773734635018/posts/361249087754147?sfns=cl
https://www.facebook.com/125773734635018/posts/361945781017811?sfns=cl
https://www.facebook.com/125773734635018/posts/361946304351092?sfns=cl
https://www.facebook.com/125773734635018/posts/362579267621129?sfns=cl
https://www.facebook.com/125773734635018/posts/362581754287547?sfns=cl
https://www.facebook.com/125773734635018/posts/362583217620734?sfns=cl
https://www.facebook.com/125773734635018/posts/362584360953953?sfns=cl
https://www.facebook.com/125773734635018/posts/363473704198352?sfns=cl


 

 

- Публікація аналітичних, методичних, практичних та наукових 

матеріалів 

 Фахівцями організації було підготовлено аналітичні матеріали для 

фермерів з приводу вимог до якості і безпечності продукції на ринках ЄС 

за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» 

в рамках грантового компоненту проекту «Громадська синергія» та під 

егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства 

Україна-ЄС 

https://goamp.org.ua/materials/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goamp.org.ua/materials/


 

 

Фінансові показники 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження Сума 

1. Міжнародний фонд «Відродження» 384 900  грн. 

2. Благодійні внески від юридичних осіб 79  163  грн. 86 коп 

3. Благодійні внески від фізичних осіб 2 100 грн. 

Всього: 466 163 грн. 86 коп 

МФ 
"Відродження"

83%

Внески юросіб
17%

Внески фізосіб
0%

МФ "Відродження" Внески юросіб Внески фізосіб


