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ВІДОМОСТІ 

про результати діяльності 

ВГО  «Українська аграрна конфедерація» у 2021 році 

 

Повна назва: Всеукраїнське громадське об’єднання «Українська аграрна конфедерація»  

Скорочена назва: ВГО «УАК» 

Дані про легалізацію/реєстрацію ВГО «УАК»: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch 

Мета та напрями діяльності: 

Мета УАК: захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, 

соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів в аграрній сфері.  

Основні напрями діяльності УАК: 

- захист та представництво інтересів членів УАК в органах державної влади, громадських 

організаціях, судах; 

- співпраця з Верховною Радою України з питань розвитку аграрного сектору економіки, 

сталого розвитку сільських територій та реформування земельних відносин шляхом організації 

професійної роботи над проектами законів України, змін до законів, а також цілеспрямованої 

роботи з іншими державними органами щодо прийняття підзаконних актів; 

- співпраця з Кабінетом Міністрів України, профільним Міністерством  та іншими органами 

державної влади з питань формування сучасної аграрної політики України на ринкових засадах; 

- громадська підтримка внесення до органів державної влади пропозицій та ініціатив щодо 

розвитку ринкових відносин і добросовісної конкуренції; 

- розгляд та формування узгоджених пропозицій членів УАК, з метою створення 

сприятливих умов для розвитку агробізнесу в Україні, удосконалення системи забезпечення 

захисту права власності; 

- сприяння у наданні консультативної, організаційної, правової, методичної чи іншої 

допомоги членам УАК з питань агропромислової політики; 

- вивчення та пропаганда вітчизняного та зарубіжного досвіду у сфері агропромислової 

політики; виконання експертних досліджень для членів УАК  

- організація та проведення семінарів, круглих столів, інших публічних заходів із залученням 

вітчизняних та закордонних експертів та інше. 

Практика участі  ВГО «УАК» в роботі консультативно-дорадчих органів при органах 

державної влади. 

Аналітики та експерти ВГО «УАК» беруть безпосередню участь в роботі робочих груп при 

Міністерствах та відомствах, при Кабінеті Міністрів України та при профільному комітеті 

Верховної Ради України. 

Президент та Генеральний директор УАК - члени Громадських рад та робочих груп при 

Державній податковій службі України, Держпродспоживслужбі, Дежгеокадастрі, 

Антимонопольному комітеті, при Комітеті Верховної Ради України з питань аграрної політики та  

земельних відносин; при Мінагрополітики, Мінекономіки України, Національній інвестиційній 

раді, Комісії з моніторингу діяльності Держгеокадастру, Комісії з розподілу державних дотацій, 

Дорадчої групи України зі сталого розвитку, ТК-170 та інших інститутів громадянського 

суспільства.  

Відомості про діяльність ВГО «УАК»: 

Українська аграрна конфедерація здійснює активну діяльність щодо захисту інтересів членів  

УАК та інших сільгоспвиробників з метою вирішення  на  державному  рівні проблемних питань 

як аграрної галузі в цілому, так і окремих підприємств-членів та партнерів УАК.  

Так, до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

міністерств та відомств від початку року направлено понад 120 звернень щодо оптимізації 

державного управління у сфері агропромислового виробництва; запровадження ефективного 

http://www.agroconf.org/
mailto:agroconf@agroconf.org
https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch


ринку землі; приватизації державних підприємств; оподаткування  агропідприємств, проблем 

ціноутворення та регулювання цін, забезпечення прозорого розподілу державних дотацій; 

сертифікації насіння, врегулювання проблеми рейдерства; проблем, пов’язаних з експортом 

сільгосппродукції; демонополізації ринку мінеральних добрив, тощо.  

Експерти Конфедерації систематично відслідковують ситуацію на вітчизняних та світових 

аграрних ринках, здійснюють ґрунтовний аналіз законодавчих змін та прогнозують наслідки їх дії 

для аграрного бізнесу. Зокрема, фахівці конфедерації брали участь у розробці законопроектів про 

агрострахування, зрошення, аграрні розписки, ветеринарію та благополуччя тварин, самоврядні 

громадські організації, нормативно-грошову оцінку землі, виведення з тіні земель 

сільгосппризначення, основні засади державного контролю, про залізничний та  внутрішній 

водний транспорт, інше.  
Працювали над Концепцією державної аграрної політики, удосконаленням податкової 

системи для агробізнесу, стандартизації та сертифікації агропромислової продукції, 
здійснювали суцільний моніторинг законодавчих ініціатив та наслідків внесення відповідних змін 

у законодавство України.  

Підготовлено та опубліковано на сайті УАК аналітичні матеріали щодо державної стратегії 

розвитку АПК, земельної реформи; оподаткування, тенденцій та цін на вітчизняному та світових 

аграрних ринках; перспективних напрямків експорту сільськогосподарської продукції; 

диджиталізації та інше.  

За ініціативи ВГО «Українська аграрна  конфедерація» відбулися ряд зустрічей та робочих 

нарад керівників галузевих професійних організації агропромислової сфери, за результатами якої  

25 Громадських організацій АПК підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо 

напрацювання спільної позиції з врегулювання проблем галузі. Також за участі профільних 

асоціацій проведено обговорення Моделі подальшого розвитку аграрного виробництва в 

Україні. Крім того, з трьома парламентськими фракціями та депутатською групою Верховної Ради 

України підписано Меморандуми про взаєморозуміння та співробітництво з громадськими 

організаціям АПК. 

З метою обговорення сучасного стану та проблем вітчизняної бурякоцукрової галузі УАК 

організувала нараду з керівниками цукрових підприємств за участі представників Мінекономіки, 

професійних громадських організацій та науковців. За результатами дискусії направлені звернення 

до Прем’єр-міністра України з проханням сприяти у вирішенні нагальних проблем галузі, зокрема: 

запровадження державних дотацій, збільшення, або повне зняття квот на експорт цукру до країн 

ЄС, завершення запровадження на цукор стандартів ЄС, зменшення вартості перевезення 

цукрових буряків залізничним транспортом, тощо. 

Протягом звітного періоду Українська аграрна конфедерація провела та взяла участь у понад 

185 заходах, на яких обговорювалися питання щодо стратегії розвитку аграрної галузі України, 

інновацій та інвестицій в АПК, реформування земельних відносин, змін у податковому 

законодавстві, інноваційних систем іригації, перспектив розвитку зернової, борошномельної, 

цукрової галузей України, логістики та створення конкурентного ринку перевезень залізничним і 

водним транспортом, тощо. 

Під час Міжнародної виставки «ІнтерАГРО », Українська аграрна конфедерація провела 

Конференцію: «Інноваційна іригація. Чи наступить ера відродження». 

Інформаційний центр УАК активно співпрацює з провідними українськими ЗМІ,  а також  

прес-службами компаній-членів Української аграрної конфедерації,  привертаючи увагу 

громадськості до проблем агросектору. 

На сайті УАК було опубліковано понад 1600 інформаційних та 70 аналітичних 

матеріалів щодо державної стратегії розвитку АПК, земельної реформи; гідротехнічної меліорації 

земель, системи водокористування; тенденцій та цін на вітчизняному та світових аграрних ринках; 

оподаткування, важливості відновлення роботи Міністерства аграрної політики  та інше, 

маємо близько 60 інфопроявів у ЗМІ. 

  Президент, генеральний директор та експерти УАК взяли участь у понад 150 прес-

конференціях, відеоконференціях, телепрограмах та тематичних зустрічах з журналістами. 
 
 

Генеральний  директор  

ВГО  «Українська аграрна  конфедерація»                                                     П.В. Коваль  


