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    ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ СОЮЗ ПТАХІВНИКІВ ТА 

КОРМОВИРОБНИКІВ УКРАЇНИ" (далі по тексту – Організація) – створена у 2012 році за 

для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, 

соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів, що діє на принципах 

добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, 

відсутності майнового інтересу їх членів, прозорості, відкритості та публічності. 

         За цей час кількість членів Спілки зросла за 20 до 41. Географію діяльності поширено з 

одної Харківської області на 8 інших областей України. 

         Основні напрямки діяльності у відповідності до реєстраційних документів: 

 сприяння створенню правової бази діяльності ринку птахівництва, тваринництва 

та виробництва кормів та кормових добавок; 

 сприяння розвитку добросовісної конкуренції між суб’єктами ринку виробництва 

кормів та кормових добавок; 

 здійснення представницьких функцій і захист інтересів членів Організації у 

державних органах, в тому числі судових, допомога цим органам та установам у 

розробці законопроектів і проектів нормативних актів, які стосуються ринку 

птахівництва, тваринництва та виробництва кормів та кормових добавок; 

 розробка та впровадження у діяльність членів Організації єдиних норм, 

стандартів та правил етичної та професійної поведінки на ринку птахівництва, 

тваринництва та виробництва кормів та кормових добавок; 

 розробка і реалізація різноманітних програм розвитку галузі птахівництва, 

тваринництва та виробництва кормів і кормових добавок в Україні, підвищення 

конкурентноздатності вітчизняних виробників; 

 інші, згідно Статуту. 

      Діяльність Організації направлена на забезпечення конкурентних маркетингових переваг 

її членів, шляхом поширення  інновацій та кращих практики  виробничої  та   фінансової 

діяльності,  досягнення  соціальної та екологічної відповідальності  кожного члена громади. 

     Основним завданням Організації є представлення та захист інтересів малого і середнього 

бізнесу в сфері птахівництва та  кормовиробництва шляхом побудови спільного розуміння та 

створення спільних результатів  у формуванні  сильного, ефективного ланцюжка вартості для  

зміцнення  тваринництва  в Україні. 

      Ми координуємо ініціативи; дбаємо про  безпеку харчових продуктів, обмінюємось 

інформацією та  сприяємо партнерству; спільно створюємо рішення; працюємо разом для 

більшого впливу та адвокації з питань, що мають спільний інтерес  у нормативно-правовій 

базі.  

      Ми заохочуємо  конкурентоспроможний, орієнтований на споживача ланцюжок 

цінностей. 

      

 

 



З цією метою Організація надає учасникам і партнерам усі види методичної, консультаційної, 

юридичної і представницької допомоги, як в органах державної влади, так і в інших 

установах і організаціях.  

Кількість членів 45 

Кількість МСП серед членів 95% 

Кількість фізичних осіб, що працюють на підприємствах, які 

являються членами        5000 чол. 

% членів які сплачують внески            90% 

Розмір членського внеску 500-3000 грн. рік 

Кількість співробітників 3 – з них: 2 в штаті; 1 – тимчасовий 

Кількість волонтерів, які  долучаються до діяльності  1 

Адреса офісу м. Харків, вул. Ромена Роллана, 12 

Веб-сторінка www.ptahokorm-union.com 

Керівник Шиян Вадим Васильович 

     У процесі стратегічного  планування  Організації  використовувалась методика SWOT-

аналізу з  вираховуванням відповідного галузевого законодавства та аналітичних досліджень. 

 

Візія  

      Ми всеукраїнський голос, який підтримує та об’єднує малий та середній бізнес у галузі 

птахівництва і виробництва кормів. 

Місія 

     Ми разом збільшуємо можливості птахівників і кормовиробників  за допомогою адвокації 

(відстоювання інтересів), інновацій, освіти, комунікацій, якісних інформаційних та 

експертних  послуг для сталого зростання українських регіональних громад. 

 

Наші  цінності: 

Прозорість:  Ми відповідальні перед собою та іншими за свої дії та рішення. 

Продуманість:  Ми слухаємо та ділимося інформацією відкрито та чесно 

Спілкування: З метою взаєморозуміння. 

Повага: Ми ставимося до всіх з ввічливістю, гідністю та увагою. 

Інноваційність: Ми сприяємо впровадженню інновацій, доступу до якісної інформації та 

аналітики у галузі птахівництва та кормовиробництва. 

Партнерство: Ми прагнемо підтримувати ефективне партнерство. 

 

Географія діяльності організації: Харківська, Полтавська, Сумська, Донецька, Луганська, 

Черкаська, Київська, Львівська, Одеська обл. 

   

Бенефіціари Асоціації: партнери та члени ГС "МСПКУ",  науковці та студентська молодь 

аграрних навчальних закладів, фермери, підприємці зайняті в птахівництві, соціально - 



незахищені верстви населення, громада яка отримує продукти від реалізації соціальних 

проектів, населення України. 

Інші – засоби масової інформації, комунальні підприємства, споживачі продуктів харчування, 

бізнес, діяльність яких дотична до стратегічних напрямів діяльності організації.  

 

 

Партнери ГС "МСПКУ":  

 Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади на рівні області, 

районів, міст та ОТГ.  

 Державні інституції у сферах освіти.  

 Засоби масової інформації.  

 Інші –  комунальні підприємства, бізнес-структури, діяльність яких дотична до 

стратегічних напрямів діяльності організації.  

 

 

Структура ГС "МСПКУ": 

 Вищий орган управління ГС "МСПКУ" – Загальні збори членів Спілки. 

 У період між загальними зборами керівним органом Спілки є Рада директорів, яка 

складається з посадових осіб членів Спілки та підзвітна в своїй діяльності Загальним зборам і 

організує виконання їх рішень. 

Виконавчим органом Спілки є Виконавча дирекція на чолі з Генеральним директором. 

Виконавча дирекція підзвітна Загальним зборам членів Спілки та Раді.  

Виконавча дирекція в межах своїх повноважень організовує здійснення діяльності по 

досягненню статутних цілей, реалізації поточних і перспективних планів Спілки відповідно до 

рішень Загальних зборів та Ради Спілки. Виконавча дирекція вирішує усі питання діяльності 

Спілки, за винятком тих, що згідно чинного законодавства та цього статуту належать до 

виключної компетенції Загальних борів. Рішення Виконавчої дирекції можуть бути скасовані 

або змінені Загальними зборами та Радою Спілки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СТРАТЕГІЧНІ  НАПРЯМКИ  ТА ЦІЛІ ГС "МСПКУ"НА 2020-2023 РОКИ 

 

  Лідерство 

 

 Стабільне зростання частки ринку членів Союзу в сегменті малого і середнього бізнесу і 

продажу на експорт  

  Бути цінним ресурсом та об'єднувати птахівників і виробників кормів з метою досягнення 

ними світових стандартів якості шляхом вивчення і впровадження кращих світових практик. 

 

 

 

 

Адвокація 

 

Відстоювання економічних та інших законних інтересів учасників Союзу, пов'язаних з їх 

господарською діяльністю, зокрема в законодавчих органах, взаєминах з органами державної 

влади і місцевого самоврядування. 

 

Комунікація 

Встановлення відкритих довгострокових партнерських відносин між дійсними і 

потенційними членами Союзу.  

Активно розвивати та підтримувати довіру населення до птахівників і виробників кормів, 

яких об’єднує  бренд ГС "МСПКУ". 

 

Види діяльності організації 
 

1. Надання навчальних та консультативних послуг.  

2. Надання інформації та випуск публікацій.  

3. Адвокація інтересів членів Організації. 

4. Проведення публічних заходів.  

5. Проектна діяльність 
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