
Запорізька обласна громадська організація
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ 

ЦЕНТР
“АГРО-ТАВРІЯ”



Центр «Агро-Таврія», був створений, як юридична особа, у 2008 році з 
ініціативи незалежних консультантів з метою  створення дорадчої служби для 
надання інформаційно-консультаційних послуг для агровиробників у 
Запорізькій області.

Центр «Агро-Таврія» - громадська організація, що об'єднує незалежних 
консультантів, для посилення позицій та підвищення рівня компетенцій 
консультантів, реалізації спільних проектів, координації спільних ефективних 
дій.

ЗОГО ЗІКЦ «АГРО-ТАВРІЯ»



Напрямки діяльності центру:

Діяльність Центру спрямована на задоволення потреб малих та середніх

агровиробників, фермерів, керівників та спеціалістів сільськогосподарських 

підприємств усіх видів власності – у якісній, своєчасній інформації та 

висококваліфікованих консультаціях з питань сільськогосподарського 

виробництва, управління, маркетингу, правових питань, розвитку кооперативів 

тощо.



-Мелітопольський район
- Бердянський район
- Василівський район
- Пологівський район

Райони з найбільшою концентрацією
дрібних та середніх агровиробників.

Основні райони роботи Центру



Організація та проведення навчальних заходів.
Індивідуальні консультації.
Робота ведеться як індивідуально, так і з групами виробників.
Напрямки роботи консультантів:

Агроном-консультант(Агротехнологічні операції, харчування та захист рослин);
Юрист консультант(легалізація бізнесу, договірні відносини, земельні питання 
тощо)
Фінансист-консультант (Фінансові операції, розподіл грошових потоків, 
інвестування, кредитування). 
Бухгалтер-консультант(консультації щодо систем оподаткування);
Фахівця з кооперації (Створення, управління, діяльність кооперативу)
Економіст-консультант (планування та економічний супровід фінансово-
господарської діяльності, розрахунок собівартості тощо)
Бджоляр-консультант (консультації у питаннях бджільництва) 
Маркетолог (Ринки збуту, упаковка, експорт продукції і т.д.)

Основні напрямки роботи Центру.



1999-2001р.р., ТАСІS - «Створення та розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в 
Україні»,
2001-2003 р.р., СNFA – «Від фермера до фермера»,
2003-2006 р.р., DFID – «Програма підвищення рівня життя сільського населення в Україні».
2004-2005 р.р. ТАСІS- «Надання підтримки малим та середнім підприємцям на селі»,
2005-2006 р.р.  STEP (FARM) – «Надання голосу власникам особистих селянських та фермерських
господарств Запорізькій області»,
2005-2006 р.р., ТАСІS – «Покращення системи логістики та маркетингу для МСП в сільському
господарстві».
2006-2009 р.р.  IRD/ USAID - «Оказание технической помощи для быстрого реагирования на птичий грипп в 
Украине» 
2008-2013 р.р. – (MEDA/ CIDA) - «Український проект  розвитку плодоовочевництва в Україні»  
2013-2016 – р.р. – (Хайфер, Данон, USAID) «Розвиток молочарських кооперативів».
2017 р. USAID, «Підтримка аграрного і сільського розвитку» («Агросільрозвиток»)
2014-2021 – MEDA/ CIDA, «Український проект бізнес-розвитку плодоовочевництва в Україні» .
2021-2022 – (ООН/ФАО) «Інформаційна підтримка ММСП аграрного сектору півдня Запорізької області.

Співпраця з міжнародними проектами технічної допомоги.



СІК «Жовтневе»-2010 р., збирання охолодження, переробка та реалізація 
молока.
СОК «Метра» – 2012 р. вирощування, охолодження та реалізація овочів).
ТОВ «Блексі-Фрут»-2016 утилізація деревних залишків після обрізки саду,
ТОВ «СПП ЛАНА», -2017 р.,агрегація, післяврожайна доробка, охолодження:  
яблука, винограду.
ТОВ «Агрокоїн» – 2018м. , агрегація ,післяврожайна доробка, охолодження, 
експорт томатів, огірків.
ГО «Сучаснапасіка»-2019 р., спільні закупівля, збут меду.
ТОВ «Вознесенка Агро» – 2021 р., сортування, упаковка та охолодження 
зелених культур.
І багато інших …….

Успішно реалізовані проекти 2010-2021 р.



- ТОВ «Агрокоїн», реалізований – 2017р.
( агрегація ,післяврожайнадоопрацювання, охолодження, експорт)
Потенціал: 40 т на добу, 200 днів на рік.

Успішно реалізовані проекти 2016-2021 р.



-ТОВ «СПП ЛАНА», проект реалізований у 2019 р.
(агрегація, післяврожайна доробка, охолодження, експорт)
Потенціал потужностей: 3000 т, 12 камер.

Успішно реалізовані проекти 2016-2021 р.



- ТОВ «Блексі-Фрут». Проект реалізовано у 2020 р.
(Утилізація деревних залишків після обрізки садів) Використання у 
вигляді: мульчі, добрива, продуктів згоряння.

Успішно реалізовані проекти 2016-2021 р.



Дякую за увагу!

Запорізька область,
м. Мелітополь,
Подшивалов Геннадій
тел. 0676137258
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