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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 2021 року Громадська орагнізація «Агромегаполіс», 
здійснювала таку діяльність, визначену стратегічним планом 

організації: 

	

Просвітницькі-адвокаційні програми: 

 

- Просвітницький захід для органів місцевого 
самоврядування з приводу розгляду земельних спорів 

Команда ГО «Агромегаполіс» провела захід на тему 
«Вирішення земельних спорів органами місцевого самоврядування» у 
Студениківській громаді Київської області. Під час проведення заходу 
були розглянуті питання змін до земельного законодавства, як органам 
місцевого самоврядування розглядати земельні спори, які необхідні 
документи для ефективного вирішення земельних спорів. Після 
проведення виступу доповідачів надавались відповіді на питання та 
було обговорення тем виступів. Також, для громади були підготовлені 
проекти документів і передані для прийняття. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=94331317288
1066&id=125773734635018  

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
- YouTube канал ekspertne 

 
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 з приводу захисту порушених прав на землю у органах 

місцевого самоврядування 

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

 

Фінансові показники: 

 

 

 

 

 

Надходження Сума 
1.  GLOBAL GREENGRANTS FUND 130 691  грн. 

2. ІСАР «Єднання» 20 000 грн 
3. Благодійні внески від фізичних 

осіб 
331 190 грн. 

Всього: 481 881 грн.  


