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Асоціація «Союз птахівників України»
Асоціація «Союз кормовиробників 
України»
Генеральний директор – Сергій 
Михайлович Карпенко.
Асоціація «Союз птахівників України» 
створена у 2003 року, є добровільним 

об’єднанням вітчизняних підприємств-виробників 
птахівничої галузі. Асоціація «Союз кормовиробників 
України» створена у 2007 року.
Адреса: м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 19, оф. 807.
http://www.poultryukraine.com/
e-mail: info@poultryukraine.com
тел.:  (044)494-49-30

Громадська спілка «Міжрегіональний 
союз птахівників 
та кормовиробників України»
Голова ГС «МСПКУ» - Вадим Васильович 
Шиян.

МСПКУ була заснована у листопаді 2012 року в результаті 
реформування Харківської обласної асоціації птахівничої 
промисловості «Харківптахопром». МСПКУ входить до 
всеукраїнських асоціацій «Союз птахівників України» і 
«Союз кормовиробників України». Членами ГС «МСПКУ» 
є птахівничі підприємства малого та середнього бізнесу 
Харківської, Сумської, Полтавської, Запорізької, Одеської 
областей; iнкубаторно-птахiвничнi станції, виробники 
комбікормів, кормових домішок та преміксів, ветеринарні 
компанії, Інститут тваринництва НААНУ, ННЦ «Інститут 
експериментальної і клінічної  ветеринарної медицини».
Адреса: м. Харків, вул. Ромена Роллана, 12.
http://ptahokorm-union.com/
e-mail: ptahokorm@gmail.com 
тел.: (057)719-57-65

Асоціація тваринників України
Голова - Ірина Олександрівна Паламар. 
АТУ була створена у 2014 року. Метою 
діяльності Асоціації є захист інтересів її 
учасників у здійсненні ними діяльності, 
яка пов’язана з виробництвом 
продукції тваринництва, та 

координація господарської діяльності Учасників, без 
права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, 
прийняття управлінських рішень.
Адреса: м. Київ, Голосіївський просп., 42
http://usba.com.ua/
e-mail: info@usba.com.ua
тел.: (096)346-70-77

Асоціація «Свинарі України» 
Президент Асоціації «Свинарі України» 
– Артур Анатолiйович Лоза.
Асоціація свинарів України — 

неприбуткова, добровільна організація. Діяльність АСУ 
розпочалася у 2011-му році. Ініціаторами створення 
об’єднання виступили шістнадцять господарств з різних 
областей країни. Наразі Асоціація «Свинарі України» 
об’єднує 35 господарств, маточне поголів’я яких 
становить 35% від загальнодержавних обсягів. Основною 
метою Асоціації є захист прав та інтересів підприємств, 
які працюють у галузі свинарства, досягнення світових 
стандартів виробництва продукції завдяки впровадженню 
сучасних технологій.
Адреса: Черкаська обл., м. Умань, вул. І. Гонти, 3.
http://asu.pigua.info/
e-mail: info@asu-ua.org
тел.: (068) 862-94-96

Асоціація виробників молока
Віце-президент Асоціації – 
Лавренюк Ганна Павлівна.
Асоціація виробників молока — 

неприбуткове професійне об’єднання господарств, що 
займаються молочним скотарством. АВМ була офіційно 
зареєстрована 30 квітня 2009 року. Нині членами АВМ є 
понад 120 господарств з усіх куточків України.
Адреса: Черкаська обл., м. Умань, вул. Івана Гонти, 3.
http://avm-ua.org/uk
e-mail: office@avm-ua.org
тел.: (067)23-27-853,  (04744)4-67-54

Аграрний союз України
Голова – Геннадій Володимирович 
Новіков. 
Це громадська організація, створена 
селянами і для селян і вже 44 роки 
захищає їхні інтереси. АСУ об’єднав 
без малого 4 тис. підприємств, які 

обробляють 12 млн га землі. Ця організація має свої 
представництва в кожному районі і області України.
Адреса: м. Київ, вул. Б.Грінченка 1, оф. 516-518.
http://www.auu.org.ua
e-mail: agrouu@gmail.com
тел.: (044) 278-29-84
факс: (044) 226-30-42

Асоціація фермерів та приватних  
землевласників України 
Президент - Іван Федорович Томич.
Генеральний директор - Віктор Михайлович 
Ніколаєнко.
АФЗУ була заснована у лютому 1991 року 
Установчим з’їздом фермерів, і є незалежним 

самоврядним громадським об’єднанням, яке на 
добровільних засадах об’єднує власників фермерських і 
особистих селянських господарств. Асоціація фермерів 
та приватних землевласників України - недержавна 
організація, яка складається з більш ніж 100 тисяч членів. 

Галузеві асоціації України
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Асоціація захищає інтереси фермерів та власників 
земельних паїв, які працюють самостійно. 
Адреса: м. Київ, вул. Іоанна Павла II, 21, офіс 415.
e-mail: farmasuk1@ukr.net
http://farmer.co.ua/
тел.: (044)228-48-19, (044) 501-78-73.

ВГО «Українська аграрна конфедерація»
Президент – Леонід Петрович 
Козаченко.
Створена у грудні 2002 р. Сьогодні 
УАК об’єднує близько 80 колективних 
членів - найбільших професійних 
об’єднань, підприємницьких та 

консалтингових структур АПК, страхового, банківського 
сектору, а також сфери ресурсного забезпечення 
аграрного виробництва. Серед них - Українська 
зернова асоціація, Спілка молочних підприємств 
України, Асоціація «Укроліяпром», Асоціація фермерів 
та приватних землевласників; «Ukrlandfarming Public 
Limited Company», Сільськогосподарське підприємство 
«Нібулон», ТОВ, «Олсідз Інвест Украина», ТОВ, «Астарта-
Київ», Агропромхолдинг, ТОВ «АДМ Трейдінг Україна» – 
компанії, які входять до складу ВГО «Українська аграрна 
конфедерація» 
Адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, офіс 904. 
www.agroconf.org
e-mail: agroconf@agroconf.org 
тел.: (044)287-65-66, 289-97-21.

Українська корпорація по виробництву 
м’яса на промисловій основі 
«Тваринпром» 

Директор - Сергій Андрійович Гнатюк. 
Корпорація була зареєстрована 29 серпня 1996 р. До її 
складу входить 41 підприємство з виробництва свинини. 
Корпорації «Тваринпром» має племінну базу: 37 племінних 
заводів і 10 племінний репродуктор. Також до складу 
корпорації входить 5 фірм, які забезпечують господарства 
кормами, кормовими добавками, ветеринарними 
препаратами, обладнанням.
Адреса: м. Київ, вул. Васильківська, 28, офіс 208
e-mail: tvarunprom@bigmir.net
тел.: (044)501-81-04, (044)501-78-57.

Українська асоціація виробників  
і переробників сої

Президент асоціації – Тимченко Віктор Наумович.
Українська асоціація виробників і переробників сої 
була заснована у 2003 р. з метою організації практичної 
взаємодії вчених, сільгоспвиробників, комерційних 
та фінансових структур, сприяння в поширенні та 
практичному впровадженні наукових розробок аграрної 
науки на підприємствах галузей насінництва, виробництва 
і переробки сої, кормовиробництва і відгодівлі 
сільськогосподарських тварин.
Адреса: м. Київ, вул. Васильківська, 14, оф. 401.
http://ukrsoya.com.ua/
e-mail: soya@faust.com.ua
тел.: (044)499-03-99

Спілка молочних підприємств України
Спілка молочних підприємств 
України була створена в 2001 році, 
до неї входять молокопереробні 
підприємства, виробники обладнання, 
упаковки, інгредієнтів для молочної 
галузі та інші.

Завданням Спілки є розвиток вітчизняного молочного 
ринку, вирішення проблем молочної промисловості, 
захист інтересів учасників в державних органах 
управління, участь в розробці і реалізації програм 
розвитку молочної галузі, вдосконалення нормативної 
бази, створення добросовісної конкуренції на 
споживчому ринку, збільшення обсягів виробництва 
конкурентоспроможної продукції.
 Адреса: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 700
тел.: (044) 451-42-28, (044) 451-42-29
www.molsouz.org.ua
e-mail: molsouz@nbi.ua 

Національна асоціація молочників 
України «Укрмолпром»
Голова Правління – Василь Маркович 
Бондаренко. 

Заснована підприємствами молочної промисловості у 
1995 році. Національна асоціація молочників України 
«Укрмолпром» є добровільною організацією, яка створена 
для своєчасного інформування своїх учасників про 
ситуацію в молочній галузі, що сприяє забезпеченню 
економічно вигідних умов для виробників молока і 
молочної продукції, зацікавленості їх у підвищенні 
ефективності виробництва, поліпшенні якості сировини 
і готової продукції, збільшенні експортних поставок, та 
конкурентоспроможності.
Адреса: м. Київ, 01001, вул. Б.Грінченка, 1, оф.40-46
http://www.ukrmolprom.kiev.ua/
e-mail: mail@ukrmolprom.kiev.ua
тел.: (044)226-27-83, (044)279-83-89, (044)279-73-89. 

Українська асоціація молодих фермерів 
Голова організації - Дмитро Олегович 
Мічурін.
Українська асоціація молодих 
фермерів заснована з метою сприяння 
інтеграції України до світового 
економічного й освітнього простору, 

налагодження співробітництва між ЄС та Україною у 
напрямках аграрної освіти, науки, бізнесу та розвитку 
сільських територій. УАМФ реалізує програми стажування 
дипломованих фахівців, студентів аграрних вищих 
навчальних закладів та сільської молоді на базі провідних 
сільськогосподарських підприємств світу. Програми 
практичної підготовки аграрної молоді проводяться 
з метою формування сучасного кадрового потенціалу 
для аграрного виробництва, а також задля розвитку 
міжнародної співпраці, культурного обміну.
Адреса: м. Житомир, вул. Басейна 2а, офіс 1
www.uayf.org
е-mail: uayf@uayf.org, uayf.info@gmail.com
тел.:  (097)297-27-27, (093)297-85-78
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