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1. Успішні приклади лобіювання у 2016 році
Робота в рамках нормотворчої діяльності
Що зроблено. Сприяння у прийнятті та розробці законодавчих та нормативноправових актів.

Щодо підтримки законопроекту № 4010а
Результат. Враховано думку УКАБ, вручено подання комітету про розгляд.
Законопроектом пропонується визначити правовий механізм звернення стягнення на право
емфітевзису, та дозволити його відчуження, якщо таке право набуто на землі державної та
комунальної власності під час земельних торгів.

Щодо підтримки законопроекту № 3006 «Про внесення змін до Земельного
кодексу України та інших законодавчих актів щодо правової долі земельних ділянок, власники
яких померли»
Результат. Підписано Президентом. Врегульовано процедуру отримання у комунальну
власність нерухомого майна, що перебуває у складі відумерлої спадщини, територіальній
громаді за місцем розташування такого майна. Також встановлено правило пролонгації
договору оренди до державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну
ділянку або набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою.

Щодо підтримки законопроекту «Про внесення змін до Земельного кодексу
України щодо проведення земельних торгів»
Результат. Повернуто з підписом від Президента. Законопроект вирішив
проблему непрозорої процедури передачі земельних ділянок в оренду, що стимулювали
корупційні домовленості між розпорядником земель та особою, яка бажає отримати їх для
ведення фермерського господарства. В рамках законопроекту також приводиться у
відповідність положення, що надає можливість покласти витрати на підготовку земельної
ділянки до Аукціону (розробку землевпорядної документації для формування земельної
ділянки, проведення її нормативної та грошової оцінки тощо.) на виконавця торгів
(ліцензовану організацію, яка проводить аукціон), із наступним їх відшкодуванням
переможцем аукціону.

Щодо підтримки проекту Закону № 4355 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування
з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і
охороною земель»
Результат. Вручено таблицю поправок та готується законопроект до прийняття.
Пропонується передати сільським, селищним, міським радам повноваження з розпорядження
землями державної власності за межами населених пунктів в якості делегованих повноважень,
а територіальним громадам, які об’єднались відповідно до закону, передати їх у власність.

Ініціатива щодо підтримки

Щодо обговорення та супроводу до підписання проекту Постанови КМУ «Про
затвердження Порядку ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і
садивного матеріалу сорту, не занесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних
для поширення в Україні, але занесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного
співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації
яких приєдналася Україна»
Результат. Порядок затверджено КМУ. Врегулювано питання забезпечення
виробництва насіння і садивного матеріалу сортів, не занесених до Реєстру сортів рослин
України, з метою поставки такого насіння і садивного матеріалу на зовнішні ринки, в тому
числі до країн ЄС.

Щодо обговорення та супроводу до підписання проекту Постанови КМУ «Про
затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів,
анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України насіння і садивного
матеріалу, не внесеного до Реєстру сортів рослин України та або до Реєстру сортів рослин
Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і
експонування »
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Результат. Порядок затверджено КМУ. Затверджено порядок видачі або відмови на
ввезення в Україну та вивезення з держави зразків насіння і садивного матеріалу, які не
внесені до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації
економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування.

Щодо підтримки Постанови «Про реалізацію пілотного проекту щодо
тимчасового обмеження застосування постанови Кабінету міністрів України від 25
грудня 1996 р. № 1548 та постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007
р. № 1222».
Результат. Враховано думку Асоціації та
передбачено створення пілотного проекту щодо скасування цінового регулювання на
продовольчі товари на три місяці, протягом яких буде проводитися ретельний моніторинг цін.
Що зроблено. Блокування внесення змін, що містять неоднозначні тлумачення
до діючих та прийняття нових законодавчих актів:

Щодо вивезення та ввезення насіння та садивного матеріалу.
Результат. Доопрацьований законопроект № 4758 «Про внесення змін до статті 20
Закону України «Про насіння і садивний матеріал» (щодо ввезення, вивезення зразків насіння
та садивного матеріалу)» та не допущено внесення норм, що є неприпустимими та можуть
викликати неоднозначні тлумачення при їх застосуванні. Усунення наявної правової колізії, що
міститься у статті 20 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» щодо визначення
суб’єктів, які здійснюють ввезення і вивезення насіння та садивного матеріалу для його
реалізації.
Що зроблено. Внесені пропозиції щодо доопрацювання
законопроекту шляхом доповнення його положень.


депутатського

Щодо уникнення подвійної реєстрації прав користування земельною ділянкою.

Результат. При внесенні доповнень до законопроекту № 5067, були враховані
пропозиції членів Асоціації . Закон прийнятий та повернений з підписом Президента.

Щодо гармонізації законодавства України у сфері поводження з упаковкою та її
відходами з законодавством Європейського Союзу.
Результат. Враховані пропозиції експертів компаній-членів УКАБ та внесені зміни до
законопроекту «Про упаковку та відходи упаковки» № 4028 від 5 лютого 2016 року,
регулювання поводження з відходами упаковки різних типів продукції має здійснюватися
окремо, з урахуванням спеціальних санітарно-екологічних та технологічних вимог, пов’язаних
безпосередньо з конкретним видом продукції та її специфікою. Так, відходи упаковки
пестицидів та агрохімікатів вважаються небезпечними, зважаючи на залишкові кількості
хімічних речовин в тарі, відтак до них не можуть застосовуватись ті ж правила поводження,
що й до безпечних типів відходів упаковки .
Що зроблено. Розпочато процедуру переговорів та підготовки проекту угоди
між
Мінагро,
«Федерацією
роботодавців
агропромислового
комплексу
та
продовольства України» і Професійною спілкою працівників агропромислового
комплексу України в харчовій та переробній промисловості на 2017-2019 роки.
Результат. Утворено робочу групу з представників сторін та залучено до участі в
робочій групі представників Асоціації з метою максимального узгодження інтересів всіх сторін
соціального діалогу, вносяться зміни до Галузевої угоди. В тому числі напрацювання Асоціації.
Що зроблено. З ініційовано проведення у Верховній Раді України «Аграрного
дня» протягом якого прийняли важливі для аграрної сфери законопроекти.
Результат. Було прийнято низку законопроектів, що мають велике значення для
аграрної спільноти, а саме законопроекти: № 2150а, № 3006, № 2920.
Що зроблено. Розроблені законодавчі та нормативно-правові акти:

Законопроекти для реєстрації у Верховній Раді України нового скликання:
Законопроект «Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості».
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Мета: УКАБ відстоює інтереси с/г компаній при розробці законопроекту який визначає
правові, економічні, екологічні та організаційні основи використання та збереження ґрунтів,
охорони і відтворення їх родючості, встановлює принципи державної політики у цій сфері.

Проекти актів Кабінету Міністрів України для внесення на розгляд центральних
органів виконавчої влади:
Нова Методика нормативно грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення.
Мета: Встановлюється більш низька в середньому по Україні та справедлива НГО.
Відсутність індексації НГО у 2017 році.
Постанова «Про затвердження Порядку формування вартості послуг із проведення
сертифікації у сфері насінництва та розсадництва».
Мета: Затверджується механізм (процедура) визначення вартості послуг із проведення
сертифікації у сфері насінництва та розсадництва, що здійснюється органами з оцінки
відповідності державної форми власності та аудиторами із сертифікації (агрономамиінспекторами), які провадять свою діяльність як посадові особи центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, чи
державного підприємства, установи, організації, що входить до сфери його управління.
Що зроблено. Визначено перелік пріоритетних законопроектів (на підставі
щоденного моніторингу), що зареєстровані у Верховній Раді України і потребують
першочергового прийняття в інтересах сільськогосподарських товаровиробників.
Результат.
Завдяки
проведеній
роботі
ведеться
активна
діяльність
щодо
відслідковування етапів проходження та підтримки пріоритетних законопроектів, а також
супроводження їх в Комітетах ВРУ.
Що зроблено. Визначено перелік неприйнятних законопроектів (на підставі
щоденного моніторингу), що зареєстровані у Верховній Раді України, які не
узгоджуються з інтересами сільськогосподарських товаровиробників.
Результат.
Завдяки
проведеній
роботі
ведеться
активна
діяльність
щодо
відслідковування етапів проходження та блокування неприйнятних законопроектів.
Офіційні звернення до органів державної влади
Що зроблено. Постійно ведеться листування з органами державної влади та
проводяться консультації з їх представниками з метою внесення пропозицій щодо
вдосконалення законодавства в аграрній сфері, а також з метою недопущення
прийняття рішень, що звужують та/або порушують права сільськогосподарських
товаровиробників.
Результат:

Збережено податкові стимули для галузі сільського господарства.

Скасовано значну частину документів дозвільного характеру.

Стабілізовано ситуацію на ринку мінеральних добрив в Україні з метою
забезпечення ними вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників.

Удосконалено нормативно-правове регулювання у зв’язку з введеням в
обов’язкове застосування технічних регламентів в сфері інженерно-технічного забезпечення
агропромислового комплексу та сільськогосподарського машинобудування.

Переглянуто
методику
нормативно-грошової
оцінки
земельних
ділянок
сільськогосподарського призначення.

Вирішені нагальні і термінові потреби сільського господарства у галузі
насінництва. Недопущення подвійної передачі функцій із сертифікації насіння і садивного
матеріалу (спочатку від Держсільгосп інспекції до Держпродспоживслужби, потім від
Держпродспоживслужби до Мінагрополітики для виконання новоствореною установою), що б
призвело до ускладнень в поточній роботі та колапсу в цілому процесі сертифікації.

Направлено листи до відповідних державних органів щодо розроблення та
внесення до ВРУ проекту Закону України про обіг земель сільськогосподарського
призначення, адже Прикінцевими положеннями Закону України № 767-VІII «Про внесення
змін до розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження
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заборони відчуження сільськогосподарських земель» зазначено до 1 березня 2016 року
здійснити вищезгадані дії.

Виконано Державною фіскальною службою України Постанову КМУ від
21.10.2015р. №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних».

Створено робочу групу при Укрзалізниці до складу якої включені представники
УКАБ та члени-компанії Асоціації, метою якої має стати оперативне управління та вирішення
проблемних питань, пов’язаних з перевезенням експортної продукції компаній.

Врегульовано питання щодо здійснення реєстрації та зняття з обліку машин
сільськогосподарського призначення.
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2. Членство в УКАБ
2.1. Нові члени асоціації у 2016 році
Одним з основних індикаторів успішної роботи УКАБ є збільшення числа компаній, які
хочуть приєднатися до асоціації. Станом на кінець 2016 року, членами УКАБ є 74 компанії,
що працюють на аграрному ринку України. У 2016 році до асоціації приєднались:
«Інститут оптимізації агробізнесу» – це українська наукововиробнича компанія спрямована на розвиток рослинництва –
однієї з провідних галузей аграрного сектору України. Є
виробником високоефективних мікродобрив «ЯРИЛО»ТМ та
оптимізовують технологію використання добрив безпосередньо на
полях за допомогою листової та ґрунтової діагностики лабораторії
«Агровектор».
TITAN MACHINERY Inc. є одним з найбільших операторів ринку
техніки CNH в світі. Більше 20 років компанія пропонує кращі
рішення для сільського господарства і будівельної галузі, а в її
активи входить велика мережа з 105 представництв і дилершипів
в США і більше 14 представництв в Європі: Болгарії, Румунії,
Україні та Сербії.
Компанія «ТОВ «АТФ «Агро-Діло» була заснована в 2009 році,
з 2014 року стала частиною ED&F Man Ukraine. Основними видами
діяльності є вирощування цукрового буряку, ярої та озимої
пшениці, ярого ячменю, кукурудзи, соняшнику, рапсу, люцерни,
використовуючи технологію зрошувальних систем. Компанія має
близько 10000 га в обробітку і загальну площу зрошення більше,
ніж 4000 га.
Baker Tilly - член міжнародної мережі Baker Tilly International,
незалежна українська компанія, яка надає послуги в сфері
аудиту, податкового та бізнес-консультування, незалежної
оцінки, IT-аудиту, ТЦО, sustainability services, бухгалтерського та
управлінського обліку. Компанія веде свою діяльність на
українському ринку з квітня 1999 року і на сьогоднішній день
входить до числа найбільш великих аудиторських компаній
України.
Агроріск – це перший незалежний постачальник послуг в
Україні,
який
спеціалізується
на
управлінні
сільськогосподарськими ризиками та надає послуги з комплексної
незалежної
оцінки
діяльності
рослинницьких
підприємств
(включаючи садівництво та вирощування багаторічних рослин),
тваринницьких комплексів, тепличних господарств.
Agricom Group - національна агропромислова група, що
спеціалізується на розробці, виробництві та дистрибуції продуктів
харчування із зернових культур на власній виробничій базі та
об’єднує сільськогосподарські, переробні та торгові підприємства.
Ключові бізнес-напрямки діяльності Холдингу: рослинництво,
зберігання зернових та олійних культур, виробництво та торгівля
крупами і пластівцями тощо.
ADAMA Agricultural Solutions - світовий лідер з виробництва та
постачання брендових постпатентних засобів захисту рослин та
інших продуктів хімічної промисловості. Офіційне представництво
ADAMA Agricultural Solutions в Україні працює з 2008 року.
ДП "Агроцентр ЄвроХім-Україна" - торговий підрозділ ВАТ
МХК "ЄвроХім". організація працює на ринку мінеральних добрив
більше 10 років. За цей час ДП "Агроцентр ЄвроХім-Україна"
досягло значних результатів, ставши лідером на ринку
тукозмішування.
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УКРПЛАСТИК - провідний у Східній Європі виробник гнучких
пакувальних
матеріалів
для
харчової,
косметичної,
фармацевтичної та інших галузей. Компанія заснована в 1927
році. Входить до ТОП-15 європейських компаній даного профілю.
УКРПЛАСТИК поставляє гнучкі пакувальні матеріали і упаковку
компаніям в країни Східної і Центральної Європи, Африки та Азії.

2.2. Комітети УКАБ
З метою систематизації діяльності за окремими напрямками АПК при асоціації були
створені комітети УКАБ. Комітет представляє собою групу фахівців УКАБ, а також членів
асоціації, яка відповідає за організацію діяльності з моніторингу, аналізу, інформування та
лобіювання в певній сфері агропромислового виробництва і ресурсного забезпечення.
На сьогоднішній день при УКАБ створені і успішно функціонують наступні комітети:
Комітет з техніки та аграрних технологій
Комітет з техніки та аграрних
технологій
при
УКАБ
створено
за
ініціативи
ключових
гравців
ринку
сільськогосподарської техніки в Україні,
членів
Асоціації
«Український
клуб
аграрного бізнесу» з метою сприяння
покращенню бізнес-середовища на ринку
сільськогосподарської
техніки,
обговорення та внесення пропозицій з
приводу
покращення
організації
проведення спеціалізованих виставок,
координації процесу обміну корисною
інформацією між членами комітету та ін.
Членами комітету є 10 компаній.
Координатор комітету – Висоцький
Тарас.
Комітет агрохімії та насіння
Комітет агрохімії та насіння при УКАБ
створено за ініціативи та підтримки
ключових світових виробників засобів
захисту рослин, які присутні на ринку
України з метою поліпшення бізнессередовища
в
секторі
АПК,
обміну
досвідом та корисною інформацією між
членами комітету, формування спільної
думки
щодо
існуючих
умов
функціонування ринку та пошуку шляхів
удосконалення механізмів регулювання.
Комітет
активно
співпрацює
з
Міністерством
аграрної
політики
та
продовольства
України,
Міністерством
екології та природних ресурсів України,
Держпродспоживслужбою,
Інститутом
експертизи сортів рослин, Державною
регуляторною
службою
України,
провідними експертами.
Членами комітету є 11 компаній.
Координатор
комітету
–
Жемойда
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Олександр.
Комітет дистриб’юторів ЗЗР та насіння
Комітет дистриб’юторів засобів захисту
рослин (ЗЗР)
та насіння створено за
ініціативою лідерів вітчизняного ринку
ЗЗР, членами УКАБ. Основним завданням
Комітету є покращення умов роботи
компаній - дистриб’юторів ЗЗР та насіння
при
забезпеченні
сільгоспвиробників
засобами захисту рослин, супроводі
законотворчих
ініціатив
у
сфері
регулювання
ринку
засобів захисту
рослин та насіння, дерегуляції цього
ринку,
а
також
обміну
корисною
інформацією та досвідом. Комітет активно
співпрацює з Міністерством аграрної
політики та
продовольства
України,
Міністерством екології та природних
ресурсів України, Міністерством юстиції
України, Міністерством інфраструктури
України,
Держпродспоживслужбою,
Інститутом експертизи сортів рослин,
Державною
регуляторною
службою
України
та
іншими
центральними
органами виконавчої влади.
Членами комітету є 13 компаній.
Координатор
комітету
–
Стоцька
Людмила Миколаївна.

Комітет з аграрної біотехнології
Комітет з аграрної біотехнології УКАБ
створено компаніями-членами Асоціації
«Український клуб аграрного бізнесу»,
які
є
основними
розробниками
біотехнологічних
продуктів
для
сільського
господарства.
Основними
завданням комітету є участь в адаптації
національного
законодавства,
що
регулює використання та реєстрацію
продуктів біотехнології, до законодавства
Європейського Союзу, як це передбачено
Угодою про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом та інформування
споживачів
і
громадськості
про
досягнення
сучасної
аграрної
біотехнології.
Членами комітету є п’ять компаній.
Координатор комітету – Сорочинський
Борис Володимирович, д.б.н.
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Комітет з питань земельних відносин
Земельний комітет УКАБ представляє
консолідовану
позицію
передових
аграрних компаній України під час
розробки та обговорення законодавчих
ініціатив у сфері Земельного права. Окрім
розробки власних законодавчих ініціатив,
діяльність
комітету
спрямована
на
вдосконалення вже існуючих земельних
відносин.
У
тому
числі
завданням
комітету є формування комфортного
середовища в земельній сфері для
здійснення підприємницької діяльності с/г
товаровиробників,
а
також
обмін
досвідом щодо вирішення проблемних
питань у цій галузі. Активно співпрацює з
Комітетом ВРУ з питань аграрної політики
та земельних відносин, Міністерством
агарної
політики
та
продовольства
України, Державною службою України з
питань геодезії картографії та кадастру, а
також іншими ЦОВВ та державними
службами.
Членами комітету є 13 компаній.
Координатор комітету – Роман Граб.

Комітет із соціальної діяльності та PR
Комітет об’єднує керівників PR-служб та
зв’язків з громадськістю, відповідальних
за корпоративну соціальну політику та
взаємодію із громадськістю в регіонах
присутності компаній членів УКАБ та
функціонує
для
покращення
благополуччя жителів у регіонах, їх
поінформованості, підтримки соціальних
проектів та благодійних ініціатив.
Членами комітету є 12 компаній.
Координатор комітету–Ольга Данилюк.
Комітет HR- директорів
Комітет
об’єднує
керівників
HRдепартаментів компаній членів УКАБ та
здійснює
діяльність
в
напрямку
вдосконалення трудового законодавства,
гармонізації стосунків між роботодавцями
та працівниками, а також обмін досвідом
щодо питань рекрутингу, оцінки та
розвитку персоналу.
Членами комітету є участь 12 компаній.
Координатор комітету–Ольга Данилюк.
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Комітет з питань оподаткування
Комітет
сфокусований
на
супроводі
законотворчих
ініціатив
у
сфері
оподаткування в АПК та обміні досвідом з
питань
адміністрування
податків
в
аграрних холдингах. Активно працює з
комітетом з питань податкової та митної
політики
Верховної
Ради
України,
департаментом
податкової,
митної
політики та методології бухгалтерського
обліку Міністерства фінансів України,
експертною
групою
Реанімаційного
Пакету Реформ та Нацради реформ
України.
Членами комітету є 5 компаній.
Координатор комітету – Висоцький
Тарас Миколайович.

Комерційний комітет
Діяльність
комітету
спрямована
на
супровід законодавчих ініціатив у сфері
трансферного ціноутворення та розробку
цінових українських базисів на основні
експортних аграрних позицій аграрних
холдингів
в
активному
діалозі
з
Державною
фіскальною
службою,
Національною комісією цінних паперів та
фондового ринку, державними агентами
на ринку зернових.
Членами комітету є
Координатор комітету
Тарас Миколайович.

10 компаній.
– Висоцький
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Комітет з питань логістики
Комітет
сфокусований
на
супроводі
законотворчих ініціатив, що стосуються
перевезень агропродукції, врегулюванні
проблемних питань та обміні досвідом у
вирішенні
логістичних
задач
агропідприємств. Активно співпрацює з
Міністерством інфраструктури України,
Укрзалізницею та іншими державними
установами..
Членами комітету є 15 компаній.
Координатор комітету – Віталій Кордиш.

Виробничий комітет
Комітет
об’єднує
керівників
HRдепартаментів компаній членів УКАБ та
здійснює
діяльність
в
напрямку
вдосконалення
трудового
законодавства, гармонізації стосунків
між роботодавцями та працівниками, а
також обмін досвідом щодо питань
рекрутингу,
оцінки
та
розвитку
персоналу.
Членами комітету є 12 компаній.
Координатор
комітету
–
Віталій
Кордиш.
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3.

Інформаційна політика

Відкритість у своїй роботі та інформування громадськості є одним з основних принципів
роботи УКАБ, який залишається незмінним із початку діяльності асоціації. Інформаційна
політика асоціації базується на фаховому аналізі експертами УКАБ функціонування
агропромислового комплексу в цілому та окремих його галузей, а також регулярній і тісній
комунікації з компаніями сектору, що дозволяє задавати тренди в інформаційному полі, чітко
ідентифікувати проблемні питання. Водночас інформаційна політика відповідає вимогам часу
і направлена на висвітлення найактуальніших питань аграрного сектору та економіки в
цілому.

3.1.

Прес-конференції

Прес-конференції керівництва та експертів УКАБ стають знаковими подіями в
інформаційному полі агропромислового комплексу України, про що свідчить той факт, що
середня кількість присутніх на прес-конференціях УКАБ журналістів становить близько 20
осіб. Під час прес-заходів фахівці УКАБ надають журналістам можливість отримати незалежні
та професійні коментарі практично на будь-яку тему, пов'язану з роботою галузі, водночас,
відстоюючи інтереси аграрного бізнесу.
Перелік основних прес-конференцій 2016 року, організованих асоціацією або де
керівництво УКАБ брало участь у якості спікерів (5), представлений нижче.
Дата
Тема прес-конференції
проведення
22 березня

Весняна посівна: якою ціною? (ІА УНІАН)

12 травня

Хто платить податки в агробізнесі (Прес-центр «Українські новини»)

10 серпня

Урожай 2016 (Golos.ua)

31 серпня

Осіннє подорожчання продуктів: основні тренди сезону (РИА Новости)

20 жовтня

Впровадження земельного ринку: чи стане цьогорічне продовження
мораторію останнім

Круглі столи, організовані асоціацією у 2016 році, за участю преси (загальна к-сть 9):
Дата
Круглі столи
проведення
28 січня

Семінар: «Податкові зміни в АПК: як працювати далі»

6 квітня

Корупція в АПК: запобігання та методи боротьби

19 травня

Аграрна освіта: очікування бізнесу

26 травня

Сільські дороги, де вони?

9 червня

Можливості співпраці з Держрезервом України зі зберігання та реалізації
продукції АПК

28 липня

Проблеми при просуванні експорту яловичини

14 вересня

Дефіцит зерновозів в рамках експортної логістики

13 жовтня

Державна підтримка сільгоспвиробників в рамках бюджету 2017

25 жовтня

Епізоотична ситуаія в Україні та необхідні витрати для забезпечення її
стабільності
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Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» у червні 2016 року відновила щомісячні
тематичні зустрічі AgriBeer, з метою залучення представників ЗМІ до неформального
спілкування з експертами галузі. Був змінений формат заходу та його назва – AgriDrink.
Відтепер на щомісячних зустрічах заявляється актуальна тема, з лекцією виступає відомий
спікер (експерт) та у другій частині заходу проводиться дискусія з присутніми у залі. Середня
кількість присутніх на AgriDrink становить 35 осіб.
Дата
проведення

15 червня

5 липня

29 серпня

AgriDrink
Оподаткування виробництва с/г культур, від вирощування до експорту.
Типи податків, куди сплачуються, хто платить і як вони нараховуються по
основних категоріях контрагентів: виробник, елеватор, трейдер. Спікери:
Тарас Висоцький, Тарас Кузьмич.
Майбутнє агрохолдингів України. Спікери: Альфонс Бальманн, Тарас
Висоцький.
Прогноз на ціни основних с/г культур у новому маркетинговому році та
рентабельність аграрних підприємств». Спікери: Віталій Кордиш, Тарас
Висоцький.

26 вересня

Місце вітчизняної агропродукції на світовому ринку». Спікер - Ольга
Трофімева.

31 жовтня

Плодово-ягідний прорив. Спікер: Дмитро Крошка.

28
листопада

Як «читати» фінзвітність публічних агрокомпаній. Спікери: Тарас
Кузьмич, Анна Бондаренко.

3.2. Прес-релізи
Прес-релізи та новини є одним з найголовніших каналів комунікації асоціації із
засобами масової інформації. В інформаційних повідомленнях УКАБ експерти дають
найновішу аналітичну інформацію про розвиток аграрного сектору, розкривають проблемні
питання, аналізують законодавство та його зміни, цінові коливання та прогнозують
перспективи галузі. З початку 2016 року було випущено 85 прес-релізів та 126 новин.

3.3. Інтерв'ю, коментарі
Підтвердженням високого авторитету УКАБ серед журналістів є кількість їхніх запитів на
коментарів до експертів асоціації. З початку 2016 року експерти та керівництво УКАБ дали
понад 300 коментарів для ЗМІ. На сайті асоціації опубліковано 28 блогів експертів.
Для вивчення та аналізу присутності УКАБ у ЗМІ кожного місяця проводиться
моніторинг згадок асоціації у різних медіа ресурсах. Згідно з результатами маємо такі
показники:
Середня кількість згадок за місяць –

68.
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Динаміка згадок у ЗМІ
140
120
100
80
60
40
20
0

Динаміка згадок у ЗМІ

3.4. Веб-ресурси
Наприкінці 2016 року сайт УКАБ www.ucab.ua був оновлений. Структура сайту
змінена. Зокрема, нового вигляду набула головна сторінка, меню головних розділів,
підрозділів та наповнення. Крім того, був створений та розширений блок Комітети
http://ucab.ua/ua/lobiyuvannya/komiteti. Для того, щоб оперативно інформувати
відвідувачів сайту, був запущений pop-up у тестовому режимі з пропозицією
підписатися на розсилку новин УКАБ.
На сторінках сайту можна знайти всю необхідну інформацію як про роботу самої
асоціації - нові прес-релізи, актуальні новини галузі, - так і про основні заходи,
аналітичні дослідження, нормативно-правові документи, зміни в законодавстві.
Концепція даного ресурсу передбачає публікацію про найбільш важливу інформацію,
що цікавить представників середнього та великого аграрного бізнесу.

Крім нового інформаційного ресурсу УКАБ, також функціонують сайти УКАБСервіс: агенцій AgriEvent (http://www.agrievent.com.ua ), запущений новий ресурс
AgriIntern (http://agriintern.in.ua).
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Відвідуваність сайту УКАБ за 2016 рік (www.ucab.ua)

Середня кількість унікальних відвідувачів

Середня кількість відвідувань

3877

7280

Динаміка кількості переглядів на україномовній сторінці сайту дещо знизилася (на 8%),
порівняно з 2015 роком, а англомовної зросла на 35%. У 2016 року активніше поширювалась
інформація про діяльність УКАБ у соціальних мережах, зокрема у Facebook, Twitter.

Соціальні мережі (Facebook)
Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» активно веде свою сторінку у
Facebook (https://www.facebook.com/UkrainianAgribusinessClub), оскільки сьогодні – це
одна з найбільш ефективних SMM-платформ, яка дозволяє залучити широку аудиторів
користувачів та прихильників. Кількість підписників на сторінку УКАБ у ФБ перевищила
3 тис.
Загальна кількість вподобань за 2016 рік:

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

2, 523

2, 692

2, 902

3, 047
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4.

Заходи УКАБ
4.1. Конференції УКАБ

Назва
Дата та місце
проведення
Спонсори
партнери

Міжнародна конференція «Український соєвий конгрес»
26 лютого 2016 року, Ramada Encore Kiev, м. Київ
та

Основні спікери

Кількість учасників
Більш
детальна
інформація

Назва
Дата та місце
проведення

Основні спікери

Кількість учасників
Більш детальна
інформація

Партнери: NewHolland Agriculture, Alexandrov&Partners, AgriLab,
Pottinger
За підтримки: Української асоціації виробників і переробників сої,
асоціації «Дунайська соя»
Матіас Крьон, Президент, Дунайська соя, Австрія
Тарас Висоцький, Генеральний директор, Асоціація «Український
клуб аграрного бізнесу»
Віктор Тимченко, Президент, Асоціація «Українська асоціація
виробників і переробників сої»
Сергій Невський, Виконавчий директор з олійних культур, Louis
Dreyfus Commodities Ukraine
Крістіан Крумпхубер, Керівник відділу рослинництва,
Сільськогосподарська палата Верхньої Австрії
Оксана Просоленко, CEO, Tate Management
Андрій Шкляр, Керівник експертного напрямку, ЦТС Консалтинг
Володимир Степанчук, Заступник директора департаменту
рослинництва, Корпорація «Сварог Вест Груп»
Володимир Мірненко, Експерт з технологічної підтримки,
Пьотінгер Україна
Дмитро Семененко, Заступник директора, А.Т.К.
Олексій Омельяненко, Керівник проекту «Аграрні розписки в
Україні»
Володимир Беліменко, Старший технолог з виробництва
комбікормів, ПАТ «Миронівський хлібопродукт»
Євгенія Новожилова, Директор, ТОВ «Експорт Сертіфік»
150
http://agrievent.com.ua/events/ukrainskiy-soeviy-kongres

AgroVision
05 квітня 2016 року, Premier Palace Hotel, м.Київ
Лія Сорока, Керівник Проекту IFC «Розвиток фінансування
аграрного сектору в Східній Європі та Центральній Азії»
Жан-Люк Дегель, Заступник Голови Правління,
начальник Департаменту корпоративного бізнесу, УкрСиббанк
Алекс Ліссітса, Президент асоціації «Український клуб
аграрного бізнесу», генеральний директор агрохолдинга
«Індустріальна молочна компанія»
Ерік Найман, Фінансовий аналітик, Управляючий партнер
інвестиційної компанії Capital Times
90
http://agrievent.com.ua/events/agrovision1471509175
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Назва

155 семінар Європейської асоціації аграрних економістів
(EAAE)

Дата та місце
проведення

20-21 вересня 2016 року, МІМ, м.Київ
Kрін Поппе, Університет Вагенінген, Нідерланди
Тассос Ханіотіс, керівник DG Agri, Європейська комісія
Алекс Ліссітса, Президент асоціації «Український клуб
аграрного бізнесу», генеральний директор агрохолдинга
«Індустріальна молочна компанія»
Сімен ван Беркум Університет Вагенінген, Нідерланди
Тарас Висоцький, Генеральний директор, асоціація «Український
клуб аграрного бізнесу»
Ольга Трофімцева, Заступник Міністра з європейської інтеграції,
Міністерство аграрної політики і продовольства України
Ніколя Верлє, Керівник групи підтримки України, Європейська
комісія
Мартін Бансе, директор, Тюнен Інститут, Німеччина
Інна Мєтєлєва, заступник голови правління, Сварог Вест Груп,
Україна
Сергій Кваша, проректор, Національний університет біоресурсів і
природокористування України
90
http://agrievent.com.ua/events/155-eaae-seminar-lfm-conference20161471466905

Основні спікери та
учасники дискусії

Кількість учасників
Більш детальна
інформація

Назва
Дата та місце
проведення

AgroVision: Global Agricultural Leadership
21 вересня 2016 року, Premier Palace Hotel, м.Київ

Кількість учасників

Густаво Джанкейра, Президент, Бразильське
сільськогосподарське товариство, Бразилія
Тарас Висоцький, Генеральний директор, асоціація «Український
клуб аграрного бізнесу»
Жан-Люк Дегель, Заступник Голови Правління,
начальник Департаменту корпоративного бізнесу, УкрСиббанк
Михайло Мельник, Партнер, керівник групи «Споживчий сектор»,
Deloitte Україна
Алекс Ліссітса, Президент асоціації «Український клуб
аграрного бізнесу», генеральний директор агрохолдинга
«Індустріальна молочна компанія»
80

Назва

VII Міжнародна конференція «Ефективне управління
агрокомпаніями»

Основні спікери

Дата та місце
проведення
Спонсори
партнери

22 вересня 2016 року, Fairmont Grand Hotel, м. Київ

та

Основні спікери

Партнери: NewHolland Agriculture, Credit Agricole, Monsanto, Bayer
CropScience, Swiss Re Corporate Solutions, Інго Україна,
SmartFarming, Alexandrov&Partners, Василь Кісіль і Партнери
За підтримки:
Лейбніц-Інституту аграрного розвитку в Центральній та Східній
Європі (IАМО), Східного комітету німецької економіки
Густаво Джанкейра, Президент, Бразильське
сільськогосподарське товариство, Бразилія
Фабіо Роверсо, Директор з технічного розвитку систем регіону
Європа, Monsanto
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Кількість учасників
Більш детальна
інформація

Максим Соловйов, Фінансовий директор, Syngenta, Україна
Хелен Феірлемб, Керівник групи з розвитку бізнесу, Syngenta
Олександр Артюшин, віце-президент, Swiss Re Сorporate
Solutions, Швейцарія
Олексій Ступак, Директор департаменту розвитку корпоративного
бізнесу, Сredit Agricole Bank
Стівен Олдфілд, Партнер, PWC, Великобританія
Наталія Хвостова, Директор з персоналу та комунікацій, Кернел
Тарас Висоцький, Генеральний директор, асоціація «Український
клуб аграрного бізнесу»
Артем Бєлєнков, Директор, SmartFarming
Андрій Кияненко, Керівник відділу впровадження інновацій,
Миронівський хлібопродукт
250
http://agrievent.com.ua/events/vii-international-conference-largefarm-management

4.2. Форуми УКАБ у 2016 році

Назва
Дата та місце
проведення
Спонсори та
партнери

Основні спікери

Кількість учасників
Більш детальна
інформація

Назва
Дата та місце
проведення
Спонсори та
партнери

Основні спікери

VII. Голландсько-український агробізнес форум
"Проблеми та перспективи для професійних виробників
картоплі
в умовах зони вільної торгівлі з ЄС"
10 лютого 2016 року, Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза» (Київ,
вул. Салютна, 2Б), Міжнародна виставка «Фрукти. Овочі. Логістика
2016»
Партнери: Посольство Королівства Нідерландів в Україні,
Українська асоціація виробників картоплі, Київський міжнародний
контрактовий ярмарок
Микола Гордійчук, президент, Асоціація виробників картоплі
Адрі ван Хооф, голландський виробник картоплі в Україні
Арнольд Стейярд, виробник картоплі в Нідерландах
Володимир Лапа, Перший заступник голови Державної служби з
питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів
Катерина Рігг, Менеджер програми «Група підтримки малого
бізнесу ЄБРР в Україні»
Еверт Ян Краенбрінк, Радник по сільському господарству,
Посольства Королівства Нідерландів в Україні
100
http://agrievent.com.ua/events/problemi-ta-perspektivi-dlyaprofesiynikh-virobnikiv-kartopli-v-umovakh-zoni-vilnoi-torgivli-z-es

Британсько-український агробізнес-форум
«Інновації та підвищення ефективності»
11 лютого 2016 року, Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза» (Київ,
вул. Салютна, 2Б), Міжнародна виставка «Зернові технології 2016»
Партнери: Посольство Великої Британії в Україні, компанія Baker
Tilly
Клайв Блекер, експерт з точного землеробства, Організація з
питань агросектору, Міністерство торгівлі та інвестицій Великої
Британії – Директор компанії Precision Decisions
Сергій Сизоненко, директор, Baker Tilly в Україні
Леонід Полупан, директор департаменту бізнес-ринку,
Vodafone Україна
Желько Ерцег, Операційний директор, агропромхолдинг
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Кількість учасників
Більш детальна
інформація

Назва
Дата та місце
проведення
Спонсори та
партнери

Основні спікери

Кількість учасників
Більш детальна
інформація

Астарта-Київ
Людек Новак, Голова правління, «Agrinova Solutions LLC»
Анатолій Лівінський, консультант з тваринництва, ТОВ «Райт
Френк»
Руслан Костенко, заступник директора по тваринництву "Бурат
Агро"
Роман Лещенко, Директор компанії «Агродар ЛТД»
Лінда Діксон, доктор наук, the Pirbright Institute, Jenner
Institute
Віталій Нєдосєков, Професор, НУБіП України
Олександр Баськов, Старший консультант зі сталого розвитку
Baker Tilly
120
http://agrievent.com.ua/events/britansko-ukrainskiy-agrobiznesforum

V. Голландсько-український форум з тепличної індустрії
"Прибуткове виробництво у тепличному секторі України:
Можливості підвищення ефективності"
23 лютого 2016 року, Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза» (Київ,
вул. Салютна, 2Б), Міжнародна виставка «Тепличне господарство
2016»
Посольство Королівства Нідерландів в Україні, Асоціація «Теплиці
України», Виставкова компанія S-ТЕАМ
Євген Чернишенко, Президент Асоціації “Теплиці України”
Володимир Решетюк, Національний університет біоресурсів та
природокористування України
Ферді ван Елзвайк, «Промінент» (Нідерланди)
Тарас Рубанка, ТОВ Рійк Цваан Україна
Олег Шевченко, ТОВ Тепличний комбінат Дніпровський
Аліна Білан, Тебодін Україна / Білфінгер
Вадим Поляковський, Філіпс Україна
120
http://agrievent.com.ua/events/gollandsko-ukrainskiy-forum-zteplichnoi-industrii

4.3. Семінари УКАБ у 2016 році
Назва
Дата та місце
проведення
Партнери
Ціль
Кількість учасників

Семінар "Податкові зміни в АПК: як працювати далі"
28 січня 2016 року у конференц-залі компанії Agrogeneration (м.
Київ, вул. Басейна 6, 8 поверх) відбувся семінар «Податкові зміни в
АПК: як працювати далі», організований для бухгалтерів та
фінансистів підприємств АПК України, фінансових директорів та
керівників агропромислових компаній та холдингів.
Компанія «Сігма Блейзер», Федерація роботодавців АПК
Пояснити, які зміни відбулися в системі оподаткування АПК та яким
чином вони впливатимуть на подальшу роботу і звітність компаній.
60
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Практичний семінар "День молодого інженера"

Назва

Дата та місце
проведення

Партнери
Ціль

Назва

Дата та місце
проведення

Партнери
Ціль

Назва
Дата та місце
проведення
За підтримки
Ціль
Кількість учасників
Більш детальна
інформація

19 квітня 2016 року на виробничих потужностях Індустріальної
Молочної Компанії (МТС Відділення смт. Мала Дівиця) відбувся
практичний семінар «День молодого інженера» для
студентів технічних спеціальностей провідних аграрних закладів
України.
На семінар з'їхалось більше 50 студентів 4-5 курсів факультетів
механізації з різних куточків України: Дніпропетровськ, Біла
Церква, Вінниця, Львів, Одеса, Суми, Миколаїв
Компанія New Holland Agriculture
Ознайомити молодих спеціалістів із сучасними технологічними
рішеннями на підприємстві та налагодити комунікації компанії з
молодими фахівцями.

Практичний семінар "День молодого агронома"
23 серпня 2016 року у Полтавській області на полях на полях ТОВ
«Аліра-Агро» відбувся практичний семінар для студентів 4-5 курсів
агрономічних спеціальностей ВНЗ України «Технологічні аспекти
вирощування кукурудзи».
На семінарі зібрались студенти 4-5 курсів агрономічних факультетів
з різних регіонів України: Одеси, Миколаєва, Херсона, Харкова,
Житомира, Білої Церкви та Києва.
Компанія «КВС-Україна»
Надання всебічної інформації для студентів агрономічних
спеціальностей ВНЗ України про технологічні аспекти вирощування
кукурудзи та селекційні напрямки кукурудзи компанії KWS і
демонстрація їх особливостей на практиці.

Регіональний семінар «Вихід українських агропідприємств
на ринки ЄС»
1 червня м.Кам’янець-Подільський
16 червня м.Миргород
проекту «Сильніші разом!»
Під час семінарів українські аграрні компанії – потенційні
експортери на ринок ЄС – отримали комплексну інформацію та
практичні рекомендації щодо перших кроків, інструментів та умов
виходу на європейський ринок.
60
тут
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4.4. Нетворкінг події УКАБ у 2016 році
2016 відзначився рядом нових нетворкінг-подій з метою більш різносторонньої та
поглибленої співпраці між членами Асоціації.

ІІ
Благодійний
футбольний
турнір
УКАБ
проводився
другий
рік
поспіль і
вже
став
традиційною спортивно-благодійною акцією. Цього
року
у
ньому
взяли
участь
представники
агрохолдингів, ресурсних компаній, дистрибуторів,
Національного
університету
біоресурсів
та
природокористування України та інтернет-портал
Українська правда. На полі панувала спортивна
майстерність, дружба та взаємоповага. Метою заходу
є пропагування здорового способу життя, благодійна
підтримка дитячих закладів, сприяння співпраці між
провідними
компаніями
агросектору
України,
аграрними вузами та представниками ЗМІ, і
звичайно, ж комунікація між членами Асоціації
«Український клуб аграрного бізнесу».
Перший приз у турнірі – сертифікат на 50 тисяч
гривень виборола команда «ПроДирДек» з НУБіП, по
30 тис. грн. отримали за друге та третє місце «СігнетЦентр» та Філія «Птахокомплекс» ТОВ «Вінницької
птахофабрики». На полі грали як керівники, так і
звичайні працівники компаній. Приємною динамікою
є те, що цього року в турнірі взяли участь вдвічі
більше команд, ніж минулоріч. Більше читайте у
текстовій трансляції
День 1: http://bit.ly/28jXvMf
День 2: http://bit.ly/1t8w5rY

9 вересня з нагоди 9-річчя УКАБ відбулося AgriDisco,
яке зібрало близько 150 членів Асоціації, партнерів та
друзів.
Фотозвіт

З жовтня 2016 року УКАБ започаткував традицію
щомісячних ігор в AgriMafia серед членів Асоціації
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5.

Рада з питань аграрної освіти МОН України

Наказом Міністерства освіти та науки України від 24.11.2015 року створено Раду з
питань аграрної освіти, затверджено її склад, до якого увійшли 14 осіб, у тому числі два
представники Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ): заступник
генерального директора УКАБ з питань співпраці з аграрними ВНЗ та науковими установами
Олена Ковтун, та Алекс Ліссітса, Президент УКАБ та генеральний директор «Індустріальної
молочної компанії», якого було призначено головою Ради.
Протягом 2016 року відбулось три робочих засіданні (на базі ДУ НМЦ «Агроосвіта»,
Національного університету біоресурсів і природокористування України, Сумського
національного аграрного університету) та організовано два круглих столи з питань
професійно-технічної освіти для аграрного сектору економіки та очікувань бізнесу від
аграрної освіти, що були прсвячені питанням удосконалення підходів та змісту аграрної
освіти в Україні.
Голова ради – Алекс Ліссітса
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6.

Міжнародні проекти

6.1. Міжнародне співпробітництво УКАБ
Міжнародна діяльність УКАБ спрямована, перш за все, на формування і підсилення
іміджу українського агробізнесу за кордоном. З цією метою ми проводимо цілеспрямовану
роботу з посольствами іноземних країн в Україні, посольствами України за кордоном, а також
державними структурами іноземних країн, які формують аграрну політику, та міжнародними
організаціями.
У 2016 році найбільш активно УКАБ співпрацював із посольствами Великобританії (де
сільське господарство визначено одним із двох пріоритетів розвитку співпраці з Україною),
Нідерландів, Німеччини, Франції. Продовжується співробітництво із Міжнародною фінансовою
корпорацією, Європейським банком реконструкції та розвитку, Організацією економічного
співробітництва і розвитку. Робочі стосунки встановлено із Європейським інвестиційним
банком.
Серед іміджевих заходів, які стали уже доброю традицією, найбільш відвідуваним є
Вечір українського агробізнесу, що проводиться разом із Посольством України в Німеччині та
Східним комітетом німецької економіки в рамках виставки «Зелений тиждень», яка щорічно
проходить в Берліні. Також, у 2016 році УКАБ традиційно провів «Зустріч на Старий Новий
Рік» - нетворкінг, на який УКАБ запрошує аташе з аграрних і економічних питань,
представників іноземних торгових палат, міжнародних донорських організацій та
ексклюзивних спонсорів. Новим форматом зустрічі з міжнародною спільнотою стали бізнессніданки, які були проведені у травні і вересні 2016 року, на яких УКАБ презентував свою
позицію щодо подальшого розвитку агросектору України та представив соціальні проекти для
їх подальшої популяризації.

6.2. Міжнародні візити
«Green Week 2016» (Берлін, Німеччина). У січні 2016 року в м Берлін проводився
«Зелений Тиждень» - найбільша у світі виставка продовольства, сільського господарства та
садівництва, спільно з Глобальним Форумом з питань продовольства і сільського
господарства (GFFA), заходом, який розставляє як політичні, так і економічні акценти в
європейському та світовому агропромисловому виробництві.
Делегація УКАБ у складі 2 представників асоціації та представника інформаційного
ресурсу Агропортал з 14 по 17 січня відвідала виставкові заходи - взяла участь у офіційній
церемонії відкриття «Зеленого Тижня», спільній дискусії міністра аграрної політики та
продовольства України з представниками німецького бізнесу та інвестиційних організацій.
Одним з ключових заходів став «Вечір українського агробізнесу», організований УКАБ
спільно зі Східним комітетом німецької економіки за підтримки Посольства України в
Німеччині. Прийом відвідали близько 160 представників німецьких та українських аграрних
компаній та організацій. Захід вперше відвідав державний секретар Федерального
міністерства сільського господарства Німеччини.
«SIAL 2016» (Париж, Франція). З 16 по 20 жовтня 2016 в Парижі відбулася одна з
найбільших у світі виставок по інноваціям у харчовій промисловості, на якій було широко
представлено різні категорії продуктів харчування від виробників і трейдерів з різних
куточків світу, в тому числі й з України. Співробітники УКАБ відвідали дану виставку та
відмітили необхідність взяти активну участь у наступному заході, що відбудеться у 2018 році,
у форматі проведення заходів УКАБ в рамках ділової програми виставки.
Цього разу на виставці були представлені понад 50-ти компаній з України. Всього ж на
виставці було представлено понад 7 тис. представників харчових компаній і понад 160 тис.
професійних відвідувачів і потенційних покупців з 105 країн світу.
Україна була представлена в різних товарних категоріях, починаючи від сировинних
товарів, і закінчуючи готовими продуктами харчування. Цього разу доля готових товарів була
значно більше порівняно до попередніх виставок такого роду і сягнула понад 70% від
загальної маси представлених продуктів. 21 українська продовольча компанія із понад 100
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найменуваннями продукції були об'єднані в рамках національного стенду, який був
організований Київською Торгово-промисловою палатою. Гості виставки відзначили якісно
оформлену експозицію товарів з України, яка виділялася фотографіями красивих
Карпатських гір і полів України.
«EuroTier-2016» (Ганновер, Німеччина). З 15 по 18 листопада 2016 року у
виставковому комплексі Ганновера відбулась найбільша у світі виставка професійного
тваринництва «EuroTier-2016». УКАБ організував тижневий ознайомчий візит на виставку
для компаній-членів асоціації. Учасники бізнес-туру ознайомилися з планом роботи та
експонентами виставки, а також здійснили запланований візит на стенд британських
компаній, де представники британських компаній продемонстрували передовий досвід у
галузі тваринництва. Учасникам було надано можливість провести двосторонні переговори та
зустрічі на тих стендах, які були необхідні з огляду на професійну діяльність. В рамках
ділової поїздки учасники відвідали німецьке господарство Die Agrar Gesellschaft Günterode.

6.3. Міжнародні проекти
Міжнародні проекти УКАБ
У 2016 році УКАБ продовжив працювати по ряду грантів і отримав нові гранти
міжнародних організацій на виконання
міжнародних проектів.
УКАБ продовжує
співробітництво із Міжнарожною фінансовою корпорацією (IFC) по виконанню аналітичних
проектів. Активно розгортається сумісна робота із проектом Федерального міністерства
сільського господарства Німеччини «Німецько-український агрополітичний діалог» (АПД),
сумісно з яким виконується розрахунок і аналіз бізнес-індексу України в агропромисловому
секторі.
У 2016 ріці УКАБ разом із своїми зарубіжними партнерами отримав два гранти на
виконання проектів в рамках програми Європейського Союзу Горизонт 2020: проект
«uP_running: нова ініціатива для підтримки використання деревини від обрізки та видалення
плантацій в енергетичних цілях» та проект «AGROinLOG: демонстрація інноваційних
логістичних центрів для інтегрованої біомаси в агропромисловому секторі Європи». Обидва
проекти є інноваційними і виконуватимуться протягом наступних трьох років.
Членство УКАБ в міжнародних організаціях
Протягом року УКАБ активно проводив переговори з приводу предтавництва у ПанЄвропейській асоціації фермерів і сільськогосподарських кооперативів Copa-Cogeca. На
початку жовтня генеральний директор УКАБ Тарас Висоцький взяв участь у Конгресі
європейських фермерів 2016 «Можливості для європейського сільського госпоадсртва:
зростання органічного виробництва і динамічні ринки», що був організований Copa-Cogeca у
м. Афіни (Греція).
У вересні 2016 року УКАБ підписав Меморандум про співпрацю з Бразильським
сільськогосподарським товариством (SRB).
Такоє, з листопада 2016 року УКАБ став членом Європейського союзу трейдерів
м’яса та худоби (European Livestock & Meat Trading Union).
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7.

Соціальні проекти

7.1. Всеукраїнський соціальний проект «Вишиваний Шлях»
«Вишиваний шлях» - це спеціальний туристичний вело- та пішохідний маршрут, що
проходить через всю Україну з Ужгороду до Харкова та пронизує територію всієї країни, наче
вишиванка, об'єднуючи західні та східні регіони України. Довжина маршруту складає 2070
км.
Маршрут проходить переважно через сільську місцевість, що сприяє розвитку сільських
територій, популяризації органічного сільського господарства, економічному зростанню та
наповненню місцевих бюджетів, створенню робочих місць, розвитку наявної та створенню
нової інфраструктури на селі.
У 2016 році було успішно проведено фандрейзингову кампанію проекту по збору коштів
на українській краудфандинговій платформі «Спільнокошт». Більше про кампанію тут.
Зібрані кошти було спрямовано на створення інтерактивного веб-сайту проекту
www.ornamentway.com
Також, у червня 2016 року було проведено Перший Всеукраїнський велопробіг
«Вишиваним Шляхом». Дві групи велосипедистів виїхали на зустріч одна одній з Ужгорода та
Харкова, мандрували Україною понад 2 тижні і зустрілися у Києві на Майдані Незалежності у
День Конституції України, таким чином символічно об’єднавши схід та захід. Перебіг
велопробігу широко висвітлювався у ЗМІ, включаючи репортажі у новинах усіх топових
телеканалів, та соціальних мережах. Проведення наступного велопробігу заплановано на
червень 2017 року.
Мета проекту «Вишиваний Шлях»:
•Відкрити культуру й туристичний потенціал
України українцям та всьому світу;
•
Символічно об’єднати Схід та Захід України;
•
Сприяти розвитку сільських територій;
•
Сприяти залученню іноземних туристів в
Україну;
•
Популяризувати здоровий спосіб життя та
активний outdoor туризм;
•
Сприяти створенню позитивного іміджу/бренду
України та його просуванню;
•
Популяризувати
органічне
сільське
господарство.
Очікуваний ефект від реалізації «Вишиваного Шляху»:
Соціально-політичний
•
«Вишиваний Шлях» має стати символом соборності України;
•
Символічне об'єднання «Вишиваного Шляху» із мережею туристичних
історичних маршрутів підкреслить європейський статус України;
•
Туристи відкриють для себе традиції, культуру, красу та гостинність України;
•
Створення позитивного бренду України;
•
Популяризація активного та здорового способу життя.
Економічний
•
Розвиток сільських територій;
•
Стимулювання розвитку місцевого бізнесу;
•
Створення нової інфраструктури та бізнесу;
•
Зростання попиту на продукцію місцевих фермерів;
•
Створення нових робочих місць;
•
Збільшення надходжень в місцеві бюджети;
•
Залучення іноземних інвестицій;

Стимулювання розвитку внутрішнього та в'їзного туризму.
Детальна інформація про Вишиваний Шлях на сайті www.ornamentway.com

© Український клуб аграрного бізнесу, 2016

www.ucab.ua

(044) 236-20-79

та

Звіт про діяльність асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» за 2016 рік
7.2. Агропарк розваг «Кукулабія»
Кукулабія – це перший в Україні навчально-розважальний
агропарк, де кожен знайде для себе цікаве заняття,
приємно та з користю проведе час, а дехто, можливо,
вперше познайомиться на практиці з агровиробництвом.
Агропарк «Кукулабія» - це соціальний проект, який направлений на популяризацію
сільського господарства, сприяння вирощуванню та обігу сільськогосподарської продукції,
популяризацію споживання органічної фермерської продукції, проведення пізнавальних
заходів на сільськогосподарську тематику для сімей та молоді, пропаганду здорового способу
життя та активного зеленого відпочинку.
Агропарк займає площу майже у 10 гектар на території ринку «Столичний» (м.Київ, вул.
Велика Кільцева, 110-А). Офіційне відкриття відбулося 16 липня 2016 року, якому передував
прес-тур 15 липня для представників ЗМІ. Парк працюв по 2 жовтня щоденно з 10:00 до
20:00, окрім понеділка та вівторка.
1-2 жовтня у Києві відбулося урочисте закриття сезону роботи агропарку розваг
«Кукулабія» у 2016 році. У розважальній програмі організатори зібрали найкращі розваги з
усього сезону. Біля 100 переможців вікторини отримали різноманітні подарунки від партнерів
агропарку.
За час роботи агропарку було проведено понад 25 різноманітних тематичних фестивалів
та розважальних програм. Загалом у конкурсах та змаганнях було розіграно 600 соковитих
кавунів, та 500 кг інших смачних подарунків (дині, яблука тощо). Окрім святкових
розважальних програм у парку проводили корпоративні заходи та святкування дитячих днів
народжень.
За сезон агропарк відвідало майже 25.000 гостей. Парк співпрацював із благодійними
організаціями та безкоштовно прийняв більше 100 дитячих груп з дитячих будинків,
переселенців із зони АТО та Криму, багатодітних сімей. Також за час роботи у вересні парк
відвідали понад 60 організованих груп школярів.
У Кукулабії відвідувачі мали нагоду пройти квест у лабіринті, протяжністю 6 км 217 м.,
вирізаний у кукурудзяному полі площею 40.000 кв.м. Це найбільший дизайнерський лабіринт
в Україні, що підтверджено Національним рекордом! Лабіринт створено у вигляді малюнку
Великого герба України з написом «Єдина Країна», який добре проглядається з висоти
(агропарк розташований неподалік від аеропорту «Київ», і малюнок на полі видно з
ілюмінаторів літаків). Більше того, до послуг відвідувачів були: арт-горóд, ігрова зона з
атракціонами, солом’яний та мотузковий лабіринти, пікнікова галявина з пуфами, гамаки у
лісі, гойдалки, дитячий батут, фудкорт та багато інших атракцій, організованих спільно із
партнерами проекту.
3 жовтня проходив збір урожаю кукурудзи з поля, у якому вирізаний лабіринт. Загалом
на 4 гектарах було зібрано 33 тони кукурудзи.
«Ми задоволені результатами проекту. Парк сподобався відвідувачам, а багато з них
приходили до нас знову. Як для першого року роботи та без масової реклами ми стали доволі
відомим та популярним місцем для сімейного відпочинку. Сподіваємося, що в Україні будуть
розвиватися схожі еко-проекти і, звичайно, маємо деякі плани на майбутнє. Є нові ідеї та
задуми на наступний рік завдяки яким Кукулабія стане більш цікавою та затишною для
наших відвідувачів. Наприклад, ми плануємо відкритися вже наприкінці весни та додати
більше атракціонів та розваг на наступний сезон. Щодо лабіринту – він обов’язково буде,
можливо навіть не тільки у кукурудзяному полі, але, звичайно, з іншим малюнком та
декількома новими квестами.» - розповідає автор та керівник агропарку Кукулабія, Анатолій
Циркун.
Організатор агропарку: Агенція «AgriEvent», Український клуб аграрного бізнесу
Партнери проекту: New Holland Agriculture, Syngenta, John Deere, BASF, Ерідон, KUHN,
KWS, РСП «Столичний», SmartFarming, Topiar, AgroPortal.ua, O2PR, Pepelatzproduction,
Poparada.
Запланований сезон роботи у 2017 році з 1 травня по 1 жовтня.
Детальна інформація про агропарк на сайті www.kukulabia.kiev.ua
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Дослідження УКАБ

Дослідження проводяться експертною групою УКАБ, яка надає повний спектр мультиклієнтських та індивідуальних досліджень і періодичні огляди ринків АПК, для ключових
гравців у сільському господарстві та у суміжних галузях.
Експертна група проводить кількісні та якісні маркетингові дослідження, серед яких
телефонні та face-to-face опитування, експертні інтерв’ю та аналіз статистичної інформації за
допомогою різноманітних методів. Окрім досліджень споживацьких настроїв, експерти
AgriSurvey також розробляють аналітичні зрізи динаміки та перспектив розвитку аграрних
ринків, ресурсів сільського господарства та суміжних послуг послуг.
Починаючи з щотижневих оглядів з інформацією щодо поточних змін в аграрному
секторі і закінчуючи детальними дослідженнями ринків, експертна група УКАБ надає
інформацію та знання, необхідні для підвищення ефективності ведення бізнесу.
Експертна група має досвід проведення досліджень в таких галузях як:
- законодавче регулювання діяльності учасників агробізнесу
- рослинництво (зернові, олійні, цукровий буряк, фрукти, овочі)
- тваринництво (молоко, телятина, свинина, м’ясо птиці)
- насіння та агрохімія
- сільськогосподарське машинобудування
- фінансові та страхові інструменти
- продукти переробки
Користувачами послуг експертної групи у 2016 році були вітчизняні і міжнародні
організації та компанії, від яких ми отримали позитивні відгуки щодо якості проведених
досліджень.
Дослідження УКАБ виходять українською та англійською мовами, за потреби можуть
бути перекладені російською та німецькою. Всі дослідження доступні для членів УКАБ на
безоплатній основі, за винятком індивідуальних досліджень на замовлення.

8.1. Мультиклієнтські дослідження
Агробарометр 3.0 попит на насіння та агрохімію – 2016
На
основі
опитування
сільськогосподарських виробників були
проаналізовані плани аграрних виробників
щодо купівлі насіння основних культур,
засобів захисту рослин та мінеральних
добрив у 2016 році. Встановлені фактори
вибору засобів
сільськогосподарського
виробництва,
плани стосовно зміни
посівних площ під основними культурами,
а також стратегії скорочення витрат у разі
погіршення
економічної
ситуації
на
підприємстві.

Агрохолдинги України 2016
Це унікальне видання, що поєднує експертний аналіз діяльності українських
агроходингів, рейтинги найбільших компаній за обсягами валової продукції та земельного
банку серед аграрних холдингів, аналіз фінансового стану публічних компаній та інтерв’ю з
учасниками керівниками компаній щодо поточної ситуації на ринку, планів та прогнозів на
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майбутнє. В дослідженні представлений аналіз структурних змін посівних площ під урожай
2015/2016 МР в розрізі культур та категорій господарств. Наведений порівняльний аналіз
конкурентоспроможності агрохолдингів і незалежних сільськогосподарських підприємств за
показниками собівартості та прибутковості виробництва та вперше проаналізовано експортну
діяльність українських агрохолдингів.
Ведення аграрного бізнесу в Україні 2016
У щорічній брошурі «Ведення аграрного бізнесу в Україні» наведений огляд
особливостей державної підтримки сільськогосподарських виробників, оподаткування
аграрного сектору та вплив регуляторної політики на ведення агробізнесу. У виданні 2016
року експерти асоціації надали особливу увагу аналізу проблем агропродовольчих галузей в
умовах політичної та економічної нестабільності, а також розробили ряд сценаріїв розвитку
ситуації як у політичній, так і в економічній площині. Окрім того, у публікації наводяться
показники динаміки ефективності сільськогосподарського виробництва у розрізі видів
продукції рослинництва й тваринництва, а також надається експертна оцінка тенденцій на
ринках засобів аграрного виробництва.
Нішеві напрямки агровиробництва
Серія публікацій, що висвітлюють стан, можливості розвитку не індустріальних аграрних
ринків та включають в себе ключові дані, необхідні для прийняття рішення щодо
виробництва такої продукції на підприємстві. Дані публікації містять в собі інформацію про:
обсяги виробництва, продуктивність, складові собівартості, маржинальність, типові
технологічні карти, обсяги торгівлі, ціни та ринки збуту льону-кудряшу (олійного), технічної
коноплі, горіха волоського (грецького), козиного молока, баранини та м’яса кролів, та інші
нішеві напрямки, що постійно доповнюються.
Бізнес-індекс українського агросектору (ABI)
Індикатор, що відображає суб'єктивні оцінки поточної ситуації в агросекторі
виробниками, а також їх очікування щодо умов ведення бізнесу на наступний рік. Даний
проект був впроваджений спільними зусиллями Німецько-українського агрополітичного
діалогу (APD) та асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) на базі німецького
бізнес-індексу «Ifo Business Climate Index» (BCI), що був розроблений та впроваджений 1972
року Лейбніц-Інститутом Економічних Досліджень Мюнхенського Університету.

8.2. Індивідуальні дослідження
За перші десять місяців 2016-го року експертною групою УКАБ було проведено 10
індивідуальних досліджень, 4 з яких – всеукраїнські опитування с/г виробників та населення
України.
Навесні 2016 року експерти УКАБ провели широке дослідження щодо потенціалу
іноземних ресурсних компаній на українському ринку на кожному етапі supply-chain. У
результаті було сформовано експертні висновки щодо перспектив розширення ринків
сільськогосподарських машин та обладнання, насіння, агрохімії та послуг для іноземних
компаній в Україні.
У 2016 році УКАБ приєднався до виконання міжнародного проекту up_Running.
Український клуб аграрного бізнесу та Науково-технічний центр «Біомаса» наряду з
партнерами з Іспанії, Греції, Італії, Франції, Хорватії та Португалії виконуватиме дії
спрямовані на подолання існуючих бар’єрів та пришвидшення появи нових, сталих та
фінансово спроможних проектів з енергетичного використання відходів промислового
садівництва. Зацікавленим фермерам буде надаватись консультаційна та технічна підтримка
при побудові власного ланцюжка збору та споживання відходів. За підтримки проекту на базі
їх господарства протягом 2017 року буде реалізовано 5 демонстраційних проектів. Задля
поширення результатів проекту uP_running досвід реалізації демонстраційних проектів буде
належним чином представлено на регіональному, національному та європейському рівні.
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8.3. Аналітика
Експертною групою УКАБ на періодичній основі проводяться моніторинги основних
ринків сільськогосподарської продукції, що включають огляд ринків зернових та олійних
культур, огляд ринку м’яса та молока, огляд зовнішньої торгівлі продукцією АПК.

Розділ Аналітика на сайті УКАБ надає користувачам інформацію по напрямкам:
Огляд ринків рослинництва
Огляд ринків молока та м'яса
Огляд торгівлі продукцією АПК
Статистика рослинництва
Статистика тваринництва
Хід польових робіт
Загальна статистика
Агробізнес Індекс (ABI)
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9. АгроШкола УКАБ
АгроШкола УКАБ - проект УКАБ, присвячений вирішенню проблеми нестачі кадрів в
сучасному агровиробництві шляхом підвищення кваліфікації спеціалістів АПК за основними
напрямками ведення аграрного бізнесу. Серед напрямків діяльності АгроШколи:
«Рослинництво», «Управління молочним бізнесом», «Плодівництво», «Ягідництво» та
«Управління якістю картоплі».
Тривалість кожного модуля становить 2 дні (четвер-п’ятниця). Поряд з цим, теоретичне
навчання тісно пов’язане з практичним використанням знань, отриманих в період роботи
модуля. Для спрощення доступу до окремих модулів використовується «rolling system», тобто
слухач може взяти участь у роботі АгроШколи УКАБ починаючи з будь-якого модуля.
Лекторами в АгроШколі УКАБ виступають представники провідних українських та
світових університетів, представники провідних ресурсних компаній та агробізнесу.
Після завершення кожного модуля АгроШколи УКАБ слухачам видається сертифікат, в
якому засвідчено успішну участь у модулі.
Відповідно до принципів максимально повного задоволення інтересів членів УКАБ,
асоціація дає їм можливість виступів на модулях АгроШколи УКАБ, а також надає членам
асоціації знижки на участь в модулях та на супутні послуги.
В 2016 році відбулося чотири модулі АгроШколи УКАБ «Управління молочним бізнесом».

АгроШкола УКАБ «Управління молочним бізнесом»

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ, ЯКІСТЬ МОЛОКА ТА ГІГІЄНА В МОЛОЧНОМУ
СКОТАРСТВІ
Дата і місце проведення 10.03.2016 – 11.03.2016, Черкаська обл., м. Умань, вул.
Чапаєва, 52
Партнери
Компанія «Данон», ДП «Лакталіс – Україна», «Бель Шостка
Україна», GEA Farm Technologies Ukraine GmbH, ТОВ
«Прогресивні ферми», ТОВ «Кищенці»
Кількість участників
36
Тематика модулю
- Вимоги до якості молока переробної промисловості;
- Основні критичні точки контролю якості молока;
- Вплив гігієни тварин на продуктивність та здоров’я
тварин;
- Новий ефективний технологічний підхід у визначенні
статевої охоти у корів
- Система утримання тварин, специфіка видалення і
переробки гною;
- Вентиляція дійкової гуми – як новий стандарт гігієни
дійок та молочного виробництва;
- Технологія утримання що базується на задоволенні
потреб корів
- Гігієна копит – запорука стабільної прибутковості.
- Як надоїти молоко Екстра ґатунку, зберегти здоров’я
поголів’я
та
ефективно
експлуатувати
доїльне
обладнання
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МЕНЕДЖМЕНТ ВІДТВОРЕННЯ ТА ВЕТЕРИНАРНИЙ СЕРВІС
Дата і місце проведення 15.06.2016 – 16.06.2016, м.Київ,
Конференц-зала готельного комплексу «Верховина»
Партнери
Компанія «Данон», ДП «Лакталіс – Україна», «Бель Шостка
Україна», ТОВ «Острійківське»
Кількість участників
31
Тематика модулю
- Ановуляція в корів;
- Методи корекції відтворної функції;
- Аборти корів: причини, діагностика, попередження;
- Профілактика та лікування субінволюції матки;
- Профілактика та лікування гіпокальціємії;
- Профілактика та лікування метриту;
- Методи лікування ацидозу рубця;
- Методи лікування кетозу.
КОРМОЗАГОТІВЛЯ: СІНО, СІНАЖ, СИЛОС
Дата і місце проведення 08.09.2016 – 09.09.2016, м. Черкаси(вул.
Готельно-ресторанний комплекс «Апельсин»)
Партнери
Кількість участників
Тематика модулю

Фрунзе,

145,

Компанія «Данон», ДП «Лакталіс – Україна», «Бель Шостка
Україна», Пьотінгер Україна, Цехаве Корм, СТОВ «Ломовате»
36
- Вартість та економічний вплив якості грубого корму;
- Технологічні аспекти заготівлі сіна та сінажу;
- Нові підходи до оцінки якості силосованих кормів;
- Приклади з практичної годівлі;
- Як отримати більше прибутку з раціону;
- Вплив неякісних кормів на здоров’я та відтворення ВРХ.

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ПРОЦЕСАМИ
Дата і місце проведення 10.11.2016 – 11.11.2016, м.Київ
ГотелЬ «Мир» (пр-т. 40-річчя Жовтня, 70 (пр-т. Голосіївський)
Партнери
Компанія «Данон», ДП «Лакталіс – Україна», «Бель Шостка
Україна»,
Difco International, ПП Агрофірма «Розволожжя»
Кількість участників
35
Тематика модулю
- Як підвищити ефективність молочного бізнесу?
- Правильна розстановка пріоритетів в молочному бізнесі;
Показники оцінки ефективності виробництва молока;
- Оптимізація харчування;
- Селекція молочної худоби;
- Управління персоналом;
- Правильний підхід до персоналу;
- Мотивація персоналу;
- Проведення змін в структурі персоналу;
- Управління сприйняттям інформації та комунікаціями;
- Структура собівартості молока:
- Реальна собівартість молока в молока в Україні і світі;
- Реальна собівартість м’яса ВРХ;
- Залежність кінцевого фінансового результату від
продуктивності корови;
- Вплив різних виробничих факторів на кінцевий
фінансовий результат.
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10. Новий проект УКАБ
11 листопада 2106 р. в рамках міжнародної виставки сільськогосподарської техніки та
обладнання «ІнтерАГРО 2016» було організовано захід для молодих фахівців «Твій
професійний старт».
Мета – налагодження дієвого комунікаційного каналу між роботодавцями, з однієї
сторони та фахівцями галузі, які знаходяться в пошуку місця роботи та/або студентамивипускниками аграрних навчальних закладів.
Аграрні компанії представили свої вакансії та пропозиції по працевлаштуванню.
Відвідувачі – молоді спеціалісти-аграрії, студенти аграрних вищих навчальних закладів,
коледжів та технікумів ознайомилися з діяльністю великих та середніх аграрних підприємств,
представниками сервісних компаній і дізналися про існуючі вакансії, познайомитися з
потенційними роботодавцями та отримати шанс знайти роботу за спеціальністю.

Для учасників заходу організаторами були проведені екскурсії з відвідуванням
виставкових стендів та експозицію виставки для ознайомлення з провідними досягненнями
світового та вітчизняного машинобудування, насінництва та агрохімії.
Назва

Твій професійний старт

Дата та місце
проведення

11 листопада 2016 року, Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза» (Київ, вул.
Салютна, 2Б), Міжнародна виставка «Інтерагро 2016»

Партнери

Партнери: КМКЯ, ДУ НМЦ «Агроосвіта»

Основні
спікери

Тетяна Іщенко, директор ДУ НМЦ «Агроосвіта»
Олена Ковтун, заступник генерального директора
Елеанора Євченко, директор з персоналу, ІМК
Ольга Дядечко, директор з персоналу, СІГНЕТ
Вікторія Середа, директор з персоналу, AGRICOM
Світлана Кальчик, менеджер з підбору персоналу, "Сварог Вест Груп"

Кількість
учасників

250

Більш
детальна
інформація

http://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/studentamagrariyam_rozpovili_pro_mo
zhlivosti_pratsevlashtuvannya
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AgriIntern
У 2016 році почав реалізовуватись новий соціальний проект AgriIntern, основна
мета якого – удосконалення системи пошуку та підготовки висококваліфікованих та
конкурентоспроможних на ринку праці фахівців, що дозволить сприяти їх
працевлаштуванню, професійному та кар’єрному зростанню.
Сайт Agriintеrn.in.ua – єдина інформаційна платформа практичного навчання.
Студенти, які бажають пройти практику за спеціальністю, мають змогу розмістити свої
резюме, а компанії, які мають програми для стажування і зацікавлені у розвитку
молодих спеціалістів, - відповідні вакансії.

Наші переваги:



безкоштовне
розміщення
необмеженої
кількості
потенційних
вакансій
практичного навчання та резюме аплікантів
перегляд контактів пошукачів та роботодавців аграрного сектору економіки,
яким можна довіряти.
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