Шановні колеги!
Сьогодні аграрна галузь України є драйвером української
економіки. Smart agriculture, відкриття нових та розширення наявних експортних напрямків, постійне зростання
ефективності виробництва — це характеристики сучасного
агробізнесу. Проте сектор стикається з безліччю проблем
та викликів на етапі запровадження структурних змін та реформ у державі. Тому наявність на ринку консолідуючого
громадського органу, здатного об’єднати позиції всіх учасників ринку від агровиробників до компаній-постачальників матеріально-технічних ресурсів, що може надати повний
спектр інструментів для ведення успішного та прибуткового агробізнесу, є одним з ключових факторів використання
усього потенціалу аграрної галузі. Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) як неурядове громадське об’єднання,
що представляє інтереси агробізнесу і виступає від його
особи, є саме таким органом.
За 10 років свого існування УКАБ зайняв провідні позиції на
ринку та став асоціацією №1 серед представників аграрного бізнесу в Україні.
Ефективне лобіювання інтересів учасників агровиробничого циклу шляхом визначення загальних пріоритетних
напрямків розвитку галузі; обговорення та ініціювання змін
законодавчої бази; тісної співпраці з органами державної
влади; надання якісної аналітики; проведення конференцій, круглих столів, практичних семінарів, а також активна
позиція у відстоюванні інтересів вітчизняних агровиробників та висвітлення проблем у мас-медіа — ось далеко
не повний перелік інструментів, наявних у розпорядженні
УКАБ, що дозволяють нам завжди досягати поставлених
цілей, головною з яких є підвищення ефективності роботи
в аграрному секторі України.
Для всіх наших членів і партнерів УКАБ давно став синонімом об’єднання особистостей, що мають спільні погляди на
подальший розвитку агропромислового комплексу України. Тому глибоко переконаний, що розвиток компаній-членів УКАБ і партнерів асоціації і в наступні роки буде сприяти
досягненню агробізнесом України нових звершень.

Президент УКАБ
Алекс Ліссітса

ПРО УКАБ

Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) — це об'єднання провідних агропромислових компаній України. УКАБ впевнено утримує статус асоціації №1 в агропромисловому
секторі України, об'єднуючи знакових представників галузі.
На додаток до таких напрямків роботи, як проведення заходів і досліджень, активна взаємодія

із засобами масової інформації, ми значно посилили активність щодо інформування членів УКАБ
про процес підготовки і затвердження законодавчих і нормативно-правових актів.
УКАБ пишається кожною компанією, що входить
до складу асоціації, їх досягненнями, роботою,
ставленням до людей та впливом на суспільство.
Разом МИ ТВОРИМО АГРОМАЙБУТНЄ!

УКАБ — ЦЕ:

100+

компаній-лідерів галузі

2 650 300 га 10000+
землі в обробітку

робочих місць

експертиза та аналітика

нетворкінг та професійні події

адвокація і консультації

PR та комунікації

підвищення кваліфікації

команда і синергія

НАЦІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ

ІСТОРІЯ УКАБ
Асоціація УКАБ, створена у 2007 році з ініціативи п'яти компаній АПК України, у 2018 році утримує
статус об'єднання №1 у вітчизняному агропромисловому секторі, серед членів та партнерів якої —
найбільші аграрні і продовольчі компанії, постачальники ресурсів і сервісні підприємства.
Чітка і зрозуміла концепція, дотримання інтересів аграрного бізнесу, ініціативність і актуальність
роботи УКАБ знайшли своє підтвердження в динаміці розвитку Асоціації.

2017
Започатковано
"Дні Агротехнологій УКАБ"

Cтарт проекту UCAB Run

2016
УКАБ став членом Європейського
союзу трейдерів м’яса та худоби

Започаткування благодійного
футбольного турніру серед членів УКАБ

Відкриття Агропарку
"Кукулабія"

2015

Створення
Експертної ради УКАБ

Створення Ради з питань аграрної
освіти при МОН України
Старт проекту
«Вишиваний шлях»

2014
Старт проекту «Найкращі
студентські ідеї для агробізнесу»

Cтарт проекту «Три молочних
продукти на день»

2013
Cтарт проектів з бізнесмоделювання від експертів УКАБ

Запуск проекту «Портрет
українського споживача»

Старт роботи проекту
«Практика землеробства»

2012

Успішний супровід процесу переговорів
з формування договірних основ для
створення ЗВТ між Україною та ЄС

Проведення першого інвестиційного
форуму України у Франкфурті
Старт проекту щодо сприяння залучення
інвестицій шляхом виходу на IPO

Початок співпраці
з Міжнародною фінансовою
корпорацією

2011
Створення робочих груп: земельна;
податкова; з реалізації та продажу
с.-г. продукції; технологій
виробництва; соціальна

2010
Cтворення агенції UCAB Travel

Проведення першого заходу за
кордоном щодо просування продукції
українського тваринництва спільно
з Посольством України в Німеччині
та Міністерством аграрної політики

Реєстрація УКАБ

Створення агенції
UCAB agrischool

Створення агенції UCAB Event
Створення відзнаки «Агробренд»

2007

Cтворення експертного відділу
Старт проекту Agri Benchmark

УКАБ СЬОГОДНІ
ПРЕЗИДІЯ АСОЦІАЦІЇ "УКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ"

АЛЕКС ЛІССІТСА
Генеральний директор,
ІМК

ЮРІЙ МЕЛЬНИК
Головний операційний директор,
Миронівський хлібопродукт

СЕРГІЙ КРОЛЕВЕЦЬ
Генеральний директор,
Ерідон

ІРИНА МІРОШНИК
Президент,
IMMER Group

ДМИТРО КРАВЧЕНКО
Голова Наглядової ради,
LNZ Group

ДМИТРО СКОРНЯКОВ
Генеральний директор,
Харвіст Холдинг

КАТЕРИНА РИБАЧЕНКО
Генеральний директор,
Агро-Регіон

САЙМОН ЧЕРНЯВСЬКИЙ
Генеральний директор,
Мрія АгроХолдинг

ДЖОН ШМОРГУН
Президент,
AgroGeneration

ОЛЕКСАНДР ПОЧКУН
Генеральний директор,
Baker Tilly Україна

ПЕТРО МЕЛЬНИК
Виконавчий директор,
Agricom Group

РОМАН ШАПОВАЛ
Регіональний директор,
AGCO

ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ «УКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ»

UCAB ADVOCACY

UCAB ADVOCACY — ПІДГОТОВКА ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАКОНОДАВЧИХ
І НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ПРОПОЗИЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ АГРАРНОЇ
ПОЛІТИКИ, GR ТА ЛОБІЗМ

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 СЬОГОДНІ ПРИ УКАБ СТВОРЕНІ І УСПІШНО ФУНКЦІОНУЮТЬ НАСТУПНІ КОМІТЕТИ:

Комітет техніки

Агрохімічний комітет

Насіннєвий комітет

Земельний комітет

Комітет із точного
землеробства

Комерційний комітет

Комітет з питань
логістики

Комітет аграрних
технологій

Комітет
високомаржинальних культур

UCAB EVENT

LARGE FARM
MANAGEMENT

ВЕДЕННЯ АГРОБІЗНЕСУ
В УКРАЇНІ

AGROVISION

GR-ЗУСТРІЧІ

ДНІ АГРОТЕХНОЛОГІЙ

БІЗНЕС-ЗУСТРІЧІ

UCAB RUN

ДНІ МОЛОДОГО
СПЕЦІАЛІСТА

UCAB SCHOOL

КОРПОРАТИВНІ ЗАХОДИ

МАЙСТЕР-КЛАСИ
ТА СЕМІНАРИ

ЗАХОДИ
НА ЗАМОВЛЕННЯ

АГЕНЦІЯ UCAB EVENT — ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ
НА ВИЩОМУ РІВНІ КОРПОРАТИВНИХ І ПРИВАТНИХ
ЗАХОДІВ РІЗНИХ НАПРЯМКІВ "ПІД КЛЮЧ".
ХТО МИ

Досвідчена та професійна команда
фахівців, яка організує і проведе
захід будь-якої складності та напрямку, враховуючи при цьому всі необхідні вимоги та специфіку діяльності
компанії.

НАШ ДОСВІД

З 2010 року нами організовано та проведено понад
200 національних і міжнародних конференцій за участі
більше 15 000 гостей з 30-ти країн світу та у співпраці
з провідними українськими та транснаціональними
компаніями, посольствами, міністерствами та науковими установами.

СТРУКТУРА УЧАСНИКІВ ЗАХОДІВ
за видом діяльності

Юридичні
послуги, 5%

ЗМІ,
8%

за рівнем менеджменту

Органи державної
Наукові установи,
влади, 5%
2%

Фінансові
послуги, 9%

Агробізнес,
60%

Інші,
15%
Менеджмент
середньої ланки,
27%

ТОП-менеджмент,
58%

Консалтинг
в АПК, 11%

НАШІ ПОСЛУГИ
Комплексне обслуговування та професійна організація заходів бізнес, приватного
та корпоративного характеру
Пошук, підбір і оренда залів
Технічне забезпечення заходів світловим, звуковим, сценічним і презентаційним обладнанням
Організація якісного харчування
Забезпечення транспортним обслуговуванням
Дизайн та оформлення приміщень з урахуванням корпоративного стилю партнера
Надання PR та рекламних послуг
Корпоративні подарунки, сувенірна продукція і поліграфія
Професійна фотозйомка, монтаж та виготовлення відеороликів

БЛАГОДІЙНИЙ ФУТБОЛЬНИЙ ТУРНІР
«В першу чергу дякуємо УКАБ за організацію
футбольного турніру
і дякуємо командам-суперникам, які взяли
участь, за достойну гру.
Цей турнір — це не лише
спортивні змагання,
можливість достойно
представити свою компанію, але і шанс допомогти тим, хто цього
найбільше потребує,
адже соціальна відповідальність і турбота
про дітей у нас завжди
в пріоритеті. Чекаємо
наступний благодійний
футбольний турнір
УКАБ», — представник
команди-переможця
Печериця Віталій.

Благодійний футбольний турнір УКАБ — це соціально-відповідальний проект для популяризації здорового способу життя серед населення, налагодження позитивного іміджу спортивної складової як частини корпоративного розвитку компанії.

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ
Розвиток сільських територій та робота з дітьми в тих регіонах, де
проводить свою діяльність компанія
Благодійність. Кожна команда буде боротись за перемогу та призовий фонд, який буде передано одному з благодійних фондів, шкіл або
інтернатів, якими опікується компанія.
B2B UCAB members activity! Формат передбачає неформальне спілкування між представниками членів УКАБ протягом всього етапу проведення турніру.

СЕРЕД УЧАСНИКІВ ТУРНІРУ:











Індустріальна Молочна Компанія
Сігнет Холдинг
Миронівський Хлібопродукт
Агросвіт
Август Україна,
BASF
КВС-Україна
Тайтен Машинері Україна
Smart Farming
Агроскоп Інтернешнл, та інші.

Наступний Футбольний турнір для членів УКАБ
відбудеться 2-3 червня 2018 року

UCAB SURVEY
«Заснована в 1837 році
Джоном Діром, ковалем і винахідником, компанія Deere
& Company продовжує будувати свій бізнес на чесності,
якості, відданості справі
та інноваційності. Ці цінності визначають наш підхід до роботи і ми працюємо
кожен день для їх підтримки.
Значимість України, як ключового гравця в забезпеченні
продовольчої безпеки світу,
неможливо переоцінити.
Працьовитість українських фермерів, багатство
землі, унікальне географічне
розташування і сприятливий клімат дають підстави
вважати, що потенціал
українського агробізнесу
величезний.
Аналітичний підрозділ
УКАБ є нашим надійним
партнером у дослідженні
ринку. Дані, що надаються
компанією, корисні для формування нашої маркетингової стратегії, а також
для відстеження ринкових
тенденцій», — Пітер
Заксе, генеральний директор John Deere в Україні.

UCAB SURVEY — АНАЛІТИКА І МАРКЕТИНГОВІ
ДОСЛІДЖЕННЯ В АГРОПРОДОВОЛЬЧОМУ СЕКТОРІ
Експерти УКАБ надають повний спектр мультиклієнтських та індивідуальних (ad hoc) маркетингових і аналітичних послуг для компаній
агропродовольчого сектору.

НАШ ДОСВІД

НАШІ ПЕРЕВАГИ

З початку 2010 року:
Понад 120 виконаних
досліджень і проектів;
Понад 12500 інтерв'ю;
Понад 120 топ-компаній
агропродовольчого
сектору серед постійних
клієнтів;
Близько 100 компаній
отримують щомісячний
аналітичний супровід

Професійна команда
Знання сектору зсередини
і прямий контакт з топменеджментом
Розгалуджена мережа
консультантів в Україні
та за її межами
10000+ контактів в агросекторі
Доступ до унікальних
інформаційних баз даних
Висока якість роботи

НАШІ РЕСПОНДЕНТИ

НАШІ КЛІЄНТИ

Виробники — від дрібних
фермерів до директорів
агрохолдингів і компаній
харчової промисловості
Споживачі — жителі всіх
найбільших міст України
Ключові експерти
агропродовольчого сектору

НАШІ ПОСЛУГИ

Постачальники ресурсів
агровиробництва (техніка,
агрохімія, насіння, тощо)
Сільгоспвиробники
всіх підсекторів
Компанії харчової
промисловості
Міжнародні організації

НАЙПОПУЛЯРНІШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВЕДЕННЯ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

електронний бізнес-путівник для учасників аграрного ринку та інвесторів
Короткий зміст: структурні зміни в АПК, зовнішня торгівля, прогноз розвитку аграрних ринків, аналіз бізнес-середовища, інвестиційного клімату,
законодавчої бази та регуляторної політики, державна підтримка, ринки
ресурсів агровиробництва і доступ до них с/г виробників, тощо.
Періодичність: щоквартально
Посилання: http://www.ucab.ua/ua/doing_agribusiness

LFM BOOK

дослідження щодо ведення бізнесу
Короткий зміст: найцікавіші моменти, підняті теми, частини дискусій і
презентацій минулорічної конференції LFM; коментарі представників приватного сектору, найвідоміших гравців ринку про основні аспекти ведення
бізнесу – фінанси і інвестиції, аудит, стратегічне планування, HR, земельні
питання тощо; поточна ситуація українських агрохолдингів.
Періодичність: щорічно

ОГЛЯДИ РИНКІВ

про актуальні новини, цінову ситуацію,тренди та прогнози на обраних ринках
Зернові та олійні культури
Короткий зміст: ціни на внутрішньому та міжнародних ринках, інформація про оперативний експорт, хід польових робіт,
найбільш вагомі тренди та очікування експертів і операторів
ринку.
Періодичність: щотижня

Молоко та молочна продукція
Короткий зміст: ціни на сировинне молоко, ВРХ та концентровані корми, оперативна інформація щодо поголів’я корів
та дані про виробництво молока,
зовнішня торгівля, новини галузі
та інше.
Періодичність: раз на 2 тижні.

М'ясо
Короткий зміст: внутрішні закупівельні ціни на живих тварин,
оптові-відпускні ціни на м’ясо, ціни
на зовнішньому ринку, стан тваринництва та виробництво м’яса в
Україні, зовнішня торгівля, новини
галузі тощо.
Періодичність: раз на 2 тижні.

UCAB TRAVEL
UCAB TRAVEL — ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВИХ ПОЇЗДОК
ДО УКРАЇНИ І ЗА КОРДОН
НАШ ДОСВІД
Ми працюємо з 2010 року, і за цей час нами було проведено велику кількість заходів та бізнес-турів.
Команда AgriTravel ініціювала ряд успішних проектів співпраці між партнерами і клієнтами,
брала участь в урядових проектах Нідерландів, Німеччини, Австрії та Данії, а також міжнародних організацій, таких як Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація.

НАШІ ПОСЛУГИ
організація ділових поїздок Україною та за кордон
індивідуальні та корпоративні аграрні тури
бізнес-тури на міжнародні виставки і конференції
організація конференцій, конгресів, В2В зустрічей
торгові місії в Україну, супровід делегацій
програми мотиваційних поїздок, інсентив-тури
культурні, кулінарні та сільські тури
розважальні та активні подорожі
бронювання авіаквитків
візова підтримка
бронювання готелів
транспортне обслуговування
послуги перекладу

