
 

 

 

 

 

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. 

 

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 2019 року Громадська орагнізація «Агромегаполіс», 
здійснювала таку діяльність, визначену стратегічним планом 

організації: 

	

Просвітницькі-адвокаційні програми: 

 

- 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 України за сприяння Європеи ̆ського Союзу та Міжнародного 
фонду «Відродження» в рамках грантового компоненту проекту 

«Громадська синергія» та під егідою Украі ̈нськоі ̈ сторони Платформи 
громадянського суспільства Украі ̈на-ЄС. 

Було проведено 10 лекцій у Кіровоградській області  та 10 лекцій у 
Сумській області 

https://www.facebook.com/Громадська-організація-Агромегаполіс-
125773734635018/ 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

- Адвокаційна кампанія «Права на землю. Питання і 
можливості» 
 
В нашій державі відбуваються зміни у сфері прав на 

землю. З цього питання більше питань ніж відповідей. Для підняття 
рівня обізнаності про свої права та покращення фінансових 

інстументів у аграрному секторі була проведена кампанія. Заходи 
проходили за фінансової підтримки GLOBAL GREENGRANTS FUND. 
З 04 по 08 листопада 2019 року у Добровеличківському районі 

Кіровоградської області було проведено 10 лекцій. 
https://www.facebook.com/Громадська-організація-Агромегаполіс-

125773734635018/ 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

- YouTube канал Експерт TV 
 
Команда ГО «Агромегаполіс» ставить основним завданням 
створення професійного експертного середовища. Наш 

канал не є канал в звичайному розумінні до якого всі звикли. Головна 
особливість в тому, що його створюють не професійні журналісти чи 
працівники телебачення, а він є результатом діяльності експертів у 

різних сферах життя. 
https://www.youtube.com/channel/UCMkCy7AA7ZaXgODPC7fAjPQ/feat

ured 

 

- 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 Європеи ̆ського Союзу та 

Міжнародного фонду «Відродження» в рамках грантового компоненту 
проекту «Громадська синергія» та під егідою Украі ̈нськоі ̈ сторони 

Платформи громадянського суспільства Украі ̈на-ЄС 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фінансові показники: 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження Сума 
1.  GLOBAL GREENGRANTS FUND 121 863,10  грн. 

3. Благодійні внески від фізичних 
осіб 

23 140,00 грн. 

Всього: 145 003 грн. 10 коп 


