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Інформаційна довідка про діяльність 
Асоціації рибоводів «СОЮЗ»

У 2005 року створена Вінницька обласна Асоціація рибоводів “Союз”. Асоціація 

рибоводів «СОЮЗ», надалі Асоціація, була зареєстрована Вінницьким обласним управлінням 

юстиції 23 серпня 2005 року. Свідоцтво про реєстрацію об’єднання громадян №375, Свідоцтво 

про державну реєстрацію юридичної особи - серія АОО №144177, номер запису про включення 

відомостей про юридичну особу до СДР 11741200000002131 від 23.08.2005 р.

Адреса Асоціації: м.Вінниця, вул.Соборна,52,. Телефон: +38097 416 01 02, електронна 

адреса: 8оуиг2005@атаі1.сот

Керівник -  Голова Асоціації -  Агарков Іван Володимирович, обраний 13.06.2005 року 

Установчими зборами та переобраний щорічними загальними зборами членів Асоціації

23.05.2020 року.

Основною метою діяльності Асоціації рибоводів “Союз” є координація зусиль для 

розвитку господарської діяльності членів Асоціації, надання їм науково-технічної, правової та 

іншої практичної допомоги, відстоювання законних економічних, правових та матеріальних 

інтересів членів Асоціації у органах законодавчої, виконавчої та судової влади, сприяння іншій 

діяльності, передбаченій Статутом і яка не суперечить чинному законодавству України.

Постійно надаються консультації кваліфікованими спеціалістами з риборозведення, 

ветеринарними спеціалістами, з питань ведення бізнесу. На засіданнях розглядаються та 

приймаються рішення з питань поточної діяльності Асоціації, приймаються нові члени, 

розглядаються звернення членів, надаються відповіді на звернення про ведення господарської 

діяльності, нагальних питань ветеринарного, іхтіологічного напрямків.

Щорічно проводяться обласні Конференції рибоводів області із запрошення 

представників державних виконавчих органів, що регулюють та контролюють 

рибогосподарську діяльність. На протязі 2011 -  2020 року проводились обласні змагання 

рибалок-любителів: зимова рибалка, літня рибалка-до свята Івана Купала. В змаганнях 

приймають участь рибалки-любителі Вінницької, Житомирської, Тернопільської, Хмельницької
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областей, відбуваються благодійні акції для інвалідів з вадами слуху та опорно-рушійної 

системи. На змагання запрошувались кореспонденти обласного радіо- та телекомпаній. 

Асоціація рибоводів «Союз» спільно з Українським клубом рибалок на карпа «Одіссей» 

проводить майстер-клас для рибалок на карпа та сазана, області та міжнародні змагання 

рибалок. Асоціація має відокремлені осередки в Миколаївській, Одеській, Житомирській, 

Тернопільській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Волинській та Хмельницькій 

областях.
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Регулярно проводяться інтерв’ю в прямому ефірі та телевізійні, радіо проекти за участю 

Голови Вінницької обласної Асоціації рибоводів «СОЮЗ» Агарков І.В., інших членів Асоціації, 

юристів , фахівців з нагальних питань оподаткування, зміни законодавчої бази, регуляторної 

політики. Проводяться спільні конференції із спеціалістами Держрибагентства України, з 

Представництвом Державного комітету регуляторної політики та підтримки підприємництва у 

Вінницькій області, Головним управлінням економіки, Головним управлінням Держкомзему, 

Департаментом агропромислового комплексу Вінницької обласної адміністрації з питань 

організації діяльності рибоводних господарств. Юридична служба Асоціації бере участь у 

розробці, обговоренні законодавчих, нормативних, регуляторних актів, інших документів, що 

впроваджуються виконавчими органами та управліннями Вінницької області. Члени Асоціації 

приймали активну участь в розробці та виконанні Програм розвитку рибного господарства у 

Вінницькій області, значний внесок у законотворчу діяльність зроблено при обговорені 

законопроектів «Про рибогосподарську діяльність», «Про аквакультуру». Розроблена «Дорожня 

карта (заходи) сприяння розвитку малого та середнього підприємництва рибогосподарської 

галузі Вінницької області, затверджена Вінницькою ОДА, Вінницькою обласною радою.

На даний час здійснюється аналіз регуляторного впливу «Договору оренди землі в 

комплексі з розташованим на ній водним об’єктом» відповідно Постанови КМУ №572 від

02.06.2021 р. Постійно проводяться консультації та інформаційні зустрічі з кваліфікованими 

юристами, фінансистами, спеціалістами банківської діяльності та податкового законодавства, 

відстоюються інтереси рибоводів в судах різних інстанцій.

Асоціація «СОЮЗ» займає активну громадянську позицію, є впливовою громадською 

організацією в області та в Україні, є членом Президії громадської ради при Вінницькій 

обласній раді та при Вінницькій обласній державній адміністрації, заступником голови 

Регіональної ради підприємців при Вінницькій ОДА. Плідною була робота Асоціації «Союз» в 

Громадській раді при Держрибагенстві у 2010-2016 роках (Агарков І.В. очолював Комітет 

аквакультури).
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Голова Асоціації рибоводів «СОЮЗ»
Іван Агарков

Виконавець Тел.. +380672557245 
Віра Федорівна


