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1. УСПІШНІ ПРИКЛАДИ ЛОБІЮВАННЯ У 2019 РОЦІ
1.1. Робота в рамках нормотворчої діяльності
 У складі робочої групи Кабінету Міністрів України та Комітету ВРУ з питань аграрної
та земельної політики долучено до розробки змін до земельного законодавства
щодо дерегуляції у сфері землеустрою, запровадження обігу земель,
впровадження електронних торгів.
Результат: зареєстровано законопроекти № 2178, № 2178-10, № 2194, № 2195
 Участь у розробці та сприяння у прийнятті Проекту Закону про внесення змін до
статті 4 Закону України "Про пестициди та агрохімікати" щодо ввезення пестицидів
на митну територію України, номер реєстрації 2289 від 18.10.2019 р.
Результат: погоджено комітетом з питань аграрної та земельної політики ВРУ прийняти за основу
та в цілому. Очікується найближчим часом прийняття.
 Розроблено поправки до ЗУ «Про насіння і садивний матеріал» та ЗУ «Про охорону
прав на сорти рослин.
Результат: несено до законопроекту № 9162, що було зареєстровано ВРУ 8 скликання. Знято з
розгляду через переобрання ВРУ. Правки подано до Комітету ВРУ з питань аграрної та земельної
політики нового скликання для подальшого внесення в законопроект.
 Внесено до законопроекту пропозиції щодо змін в сфері дорожнього руху
сільськогосподарської техніки та дозвільних процедур.
Результат: внесено до дерегуляційного законопроекту, який розробляється залученими від
Міністерств та ВРУ експертами. Зміни покликані врегулювати питання отримання дозволів на рух
великогабаритної сільськогосподарської техніки по автомобільних дорогах, а також встановлення
певних виключень для руху с/г техніки при яких дозволяється не отримувати відповідні дозволи.
 Розроблено поправки до ЗУ «Про карантин рослин» в частині спрощення умов
видачі карантинних сертифікатів на насіння.
Результат: перебуває на опрацюванні Комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики для
подальшого внесення в законопроект.
 Розроблено зміни до запропонованої Мінагрополітики редакції Постанови № 1183
від 19 серпня 2002 р. N 1183 «Про заходи щодо реалізації Закону України "Про
охорону прав на сорти рослин"».
Результапрацьовано відповідним департаментом Мінекономіки та враховано запропоновані
поправки. Призупинено впровадження постанови та зменшено вартість послуг у сфері реєстрації
сортів рослин, що пропонувалась проектом постанови.
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 Розроблено а надано пропозиції до проекту Порядку проведення інспектування,

огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів), повторної (арбітражної)
фітосанітарної експертизи (аналізів).
Результат: пропозиції враховані частково, у зв’язку з чим ініційовано зміни до законодавства та
зазначеного порядку.
 Підтримка та сприяння у прийнятті постанови Кабінету Міністрів України №1212
«Про внесення зміни до пункту 11 Положення про контроль за транскордонними
перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням»,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 №1120.
Результат: відповідно до цього документу, уже в найближчий час стане можливим вивезти і
утилізувати непридатні та заборонені до використання пестициди екологічно безпечним
способом.
 Розроблено і погоджено зміни до Технічного регламенту щодо затвердження типу
сільськогосподарської техніки.
Результат: передано в Кабінет Міністрів України і готується до прийняття. Зміни передбачають
встановлення екологічних вимог щодо тракторів, скасування терміну дії сертифікатів
затвердження і зазначення ряду міжнародних стандартів та правил, які використовуються при
перевірці і випробуванні техніки.
 Розроблено першу редакцію і передано на опрацювання робочій групі профільного
Міністерству проект нового Технічного регламенту затвердження типу, а також 2-х
постанов, які регулюють окремі питання проходження сертифікаційних процедур
для с/г техніки.
Результат: опрацьовується експертами УКАБ і міністерства. Новий Технічний регламент і
доповнюючі постанови розроблені на основі європейського законодавства з метою подальшої
гармонізації. Прийняття даних НПА дозволить Україні прискорити розширення угоди АСАА на
сільськогосподарську техніку та її підписання, що дасть змогу безперешкодно імпортувати та
експортувати техніку з і до країн підписантів.
 Розроблено і передано на опрацювання в Мінекономіки проект змін до Постанови
КМУ №1057 щодо врегулювання повноважень.
Результат: прийнято постановою КМУ у зв’язку зі змінами в системі центральних органів
виконавчої влади, і ліквідацією Мінагрополітики, важливим питанням було врегулювання
повноважень і функції ЦОВВ щодо технічного регулювання, для продовження подальшої роботи
над регламентами і роботою в цій сфері.
 Спільного з іншими аграрними асоціаціями в рамках робочих груп комітетів ВРУ і
робочих груп при Державній податковій службі України, напрацьовано зміни до
законодавства в сфері обігу пального.
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Результат: внесено до законопроектів пропозиції щодо змін в сфері ліцензування зберігання
пального. Законопроекти №2317. Зокрема запропоновано зміни щодо зміни процедури
ліцензування складів для зберігання пального, замінивши її на декларування.

1.2. Взаємодія з органами державної влади

 Представлення членів УКАБ в робочих групах Комітету Верховної ради України з питань
аграрної та земельної політики щодо напрацювання змін законодавства у сфері аграрної
політики, оподаткування, насінництва, засобів захисту рослин, земельних питань, тощо.
 Участь у робочій групі з розробки законопроекту про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо вдосконалення державного регулювання у сфері поводження із
пестицидами і агрохімікатами.
 Участь у робочій групі з розробки законопроекту про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері
сільського господарства.
 Проведення регулярних зустрічей членів асоціації із представниками державної влади.
Протягом 2019 року проведено понад 13 окремих зустрічей членів асоціації з
представниками державних органів влади, та понад 20 зустрічей спільно з іншими
громадськими асоціаціями.
 Зокрема, активна співпраця та робочі зустрічі відбувались з представниками наступних
органів державної влади:
 Комітет ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин;
 Комітет ВРУ з питань податкової та митної політики;
 Міністерство аграрної політики та продовольства України;
 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;
 Міністерство екології та природних ресурсів України;
 Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав
споживачів;
 Український інститут експертизи сортів рослин;
 ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції»;
 Сертифікаційні органи сільськогосподарської техніки та обладнання (Агросепро та
УкрЦВТ);
 Державна служба геодезії, картографії та кадастру;

1.3. Інші заходи
 Моніторинг нормативно правових актів, що мають вплив на галузь. Визначено
перелік пріоритетних та неприйнятних НПА (на підставі щоденного моніторингу),
що зареєстровані у Верховній Раді України, опубліковані на веб-сайтах ЦОВВ. Вжиті
подальші заходи щодо підтримки/доопрацювання/призупинення/недопущення їх
ухвалення.
 Забезпечення прозорості прийняття рішень органами державної влади та зручності
взаємодії з органами державної влади. Публікація окремих державних реєстрів у
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сфері охорони прав на сорти рослин на порталі відкритих даних у зручному
машиночитаному форматі.
 Проведення аналізу нормативно-правових актів щодо їх впливу на членів УКАБ.
Членам асоціації на запит надано оцінку впливу на понад 9 законопроектів та ряду
проектів постанов і інших НПА.
 Офіційні звернення до органів державної влади



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/або порушують права сільськогосподарських
товаровиробників.
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2. ЧЛЕНСТВО В УКАБ
2.1. Нові члени асоціації у 2019 році
Одним з основних індикаторів успішної роботи УКАБ є збільшення числа компаній, які
приєднуються до асоціації. Станом на листопад 2019 року членами УКАБ є 112 компаній, що працюють
на аграрному ринку України. У 2019 році до асоціації приєднались:

BEDNAR FMT
Є прогресивним виробником сільськогосподарської техніки, що
спеціалізується на агрегатах для обробки грунту, посіву, внесення добрив.
Також у пріоритеті експорт високоякісних чеських сільськогосподарських
машин.

ТОВ «БЮЛІНГ ІНК ЮА»
Багаторічний досвід роботи в аграрному секторі надав можливість компанії
стати надійним партнером як для сімейних фермерськиї господарств, так і
великих аграрних холдингів. Станом на сьогодні є офіційними дилерами
провідних і відомих компаній в точному землеробстві, таких як: Precision
Planting, 360 Yield Center, Trimber. В своєму складі має сервісний центр, а
також досвідчених інженерів та агрономів, які можуть надавати аграріям
послуги від гарантійного ремонту обладнання, до його продажу, монтажу,
налаштуванню і проведення консультацій та навчання персоналу.

Arzinger
Arzinger — це компанія, де бездоганно знають закони і вміють блискучо
використовувати ці знання. Команда експертів міжнародного рівня, не
просто веде справи, а глибоко вникає у суть бізнеса клієнтів, щоб
знаходити найбільш ефективні та прозорі рішення, що якнайкраще
працюватимуть на репутацію замовників.
Сьогодні в компанії працюють більш як 70 юристів міжнародного рівня під
проводом 9 партнерів. Усі партнери Arzinger — провідні українські юристи з
бездоганною репутацією та гідними позиціями у національних та
міжнародних рейтингах.

ТОВ «Інноваційні Агротехнології
Компанія впроваджує інноваційні продукти для ухвалення управлінських
рішень в агробізнесі. У компанії оперативно збирають дані з полів за
допомогою супутників, літаків та безпілотних літальних апаратів,
обробляють великі обсяги інформації (Big Data) зі всього світу за
допомогою штучного інтелекту та формують точні карти стану полів, що
дозволяє визначити появу бур'янів, хвороб, шкідників, нестачі поживних
речовин, кількості сходів тощо у прив'язці до конкретного поля.
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Товарна біржа «Київ Меркентайл Ексчейндж»
Заснована у липні 2001 року. Основним напрямком діяльності ТБ «КМЕ» є
організація біржового товарного ринку в Україні. У планах компанії охопити
як аграрний сектор (аграрна біржа), так і інші товарні ринки. Реалізація всіх
сучасних інструментаріїв біржової торгівлі таких як, двосторонній аукціон
(«біржовий стакан»), анонімність заявок, принцип «поставка проти
платежу» та інші.

ТОВ «Знам’янська агропромислова компанія»
Компанія займається агробізнесом вже понад 15 років. До посівних
культур підприємства входять пшениця, соя, соняшник, кукурудза. Багато
років працює за системою нульового обробітку землі no-till. Підприємство
має власний елеватор та зерносушарку. Основними галузями є
рослинництво, вирощування зернових та технічних культур, тваринництво,
змішане сільське господарство, роздрібна торгівля в неспеціалізованих
магазинах.

ТОВ «Агро КМР»
«Агро КМР» - сільгосппідприємство з французькими інвестиціями, основна
діяльність якого пов'язана з вирощуванням зернових і технічних культур.
Компанія вирощують озиму пшеницю, ячмінь, соняшник, озимий ріпак,
горох, сорго.

ТОВ «АБА «АСТРА»
Компанія «Агробудівельний альянс «Астра» – один з найбільших
постачальників і сервісних операторів сільськогосподарської техніки в
Україні. Спектр техніки, що постачається, охоплює практично всі види
сільськогосподарських робіт на агропідприємствах будь-якого масштабу.
Техніка компанії – це відомі в Європі і світі марки Fendt, Fliegl, FraMest,
Gregoire Besson, Horsch, Kuhne, Manitou, Mascar, Oros, Trimble, Valley,
Berthoud, Bogballe.

ТОВ «ВАРІАНТ АГРО БУД»
Українська металообробна компанія, основним напрямком діяльності якої
є виробництво обладнання для АПК: обладнання для зберігання зерна,
свинокомплексів та молочнотоварних ферм, а також універсальних
дощувальних машин. На рахунку компанії вже більше 100 реалізованих
об'єктів на території України, на яких встановлено обладнання «Варіант
Агро Буд».
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АО « Юридична фірма «ВАСИЛЬ І ПАРТНЕРИ»
Адвокатське об'єднання «Юридична фірма «Василь Кісіль і Партнери» —
українська юридична фірма, яка надає юридичні послуги у сфері
корпоративного права, антимонопольного та конкурентного права,
кримінального права, трудового права, вирішує питання щодо нерухомості
та будівництва, інтелектуальної власності. Із часу створення фірми у 1992
році працює у суворій відповідності з законом. Прагне до відмінного рівня
сервісу та впроваджує найкращі практики юридичних фірм розвинених
ринків.

ІП «АГРО - ВІЛЬД Україна»
Основним видом діяльності іноземного підприємства є вирощування
зернових, бобових культур і насіння олійних культур, а також виробництво
цукру. Іноземне підприємсто «Агро-Вільд Україна» володіє цукровим
заводом в Білоцерківському районі Київської області. У планах будівництво біогазової установки на жомі цукрового буряку.

ПП «АГРО-СПЕЦ-ЗАПЧАСТИНА»
ПП «Агро-Спец-Запчастина» було засноване в 2010 році. Компанія постачає
на український ринок запасні частини та техніку від передових виробників у
галузі сільського господарства та забезпечує потреби агровиробників у
комплектуючих та техніці. Компанія фокусує свою увагу на потребах ринку,
слідкує за світовими тенденціями та пропонує інноваційні технології для
українських аграріїв.

ТОВ «ТАС АГРО»
«ТАС АГРО» - компанія, яка спеціалізується на вирощуванні зернових і
технічних культур, а також на тваринництві. Землі компанії розташовані у 6
областях: Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській,
Чернігівській, Миколаївській. Земельний банк становить 88 000 га,
утримується 5500 голів ВРХ. У розпорядженні «ТАС Агро» - 6 сучасних
елеваторних комплексів загальною ємністю 250 тис. тон одночасного
зберігання.
Europ Insurance Brokers
Компанія є страховим фінансовим супермаркетом. Спираючись на багатий
міжнародний досвід, прагне знайти найбільш відповідні рішення по
страхуванню від кращих у своїх класах страхових компаній присутніх в
Україні. Надаються послуги великим корпоративним клієнтам, середньому
і малому бізнесу, а так само приватним особам, зацікавленим в отриманні
якісного сервісу, як під час страхування, так і під час отримання страхових
виплат. Динамічна, орієнтована на клієнта компанія, для якої висока якість
надаваних послуг є повсякденністю, а бажання Клієнта – законом.
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ТОВ «Українсько-Британське спільне підприємство AZMOL Брітіш
Петрокемікалс»
AZMOL British Petrochemicals - нафтохімічне підприємство, яке більше 80
років займається виробництвом якісних мастил і різних мастильноохолоджуючих рідин. Сьогодні діяльність компанії орієнтована на
модернізацію виробництва, вдосконалення продукції і розширення ринку
збуту.
Прагнення LLC «JV AZMOL-BP» — вийти на новий рівень і поповнити
український і зарубіжний ринки оливами і мастилами PREMIUM-класу.
Компанія постійно вдосконалюється, наслідуючи досвід європейських
підприємств.
Пріоритет в роботі — виробництво першокласної продукції.
Фахівці LLC «JV AZMOL-BP» працюють з хімічними елементами і базовими
оливами високого ступеня очищення. Клієнти та партнери компанії в
підсумку повинні отримувати мастильні матеріали, що відповідають
міжнародним стандартам якості.

ТОВ «КОМПАНІЯ «АЛЬБІОН»
Компанія «Альбіон» один з крупніший дилерів сільськогозподарської
техніки в Україні. Компанія була заснована у 2010 році та вже сьогодні
займає перше місце з обсягу продаж й обслуговування таких брендів як
Great Plains, Deutz Fahr, Kverneland.Компанія «АЛЬБІОН» є надійним
партнером та пропонує повний спектр послуг: універсальна техніка
лідуючих брендів, якісне та своєчасне сервісне обслуговування,
максимально широкий вибір запчастин, фінансові послуги, індивідуальний
підхід до кожного клієнта!

Trimble Europe
Маючи понад 500 продуктів, Trimble продовжує лідирувати в розробці
рішень, орієнтованих на позицію, для вирішення деяких найскладніших
проблем у світі. Технологію Trimble можна знайти у споживчих та
комерційних машинах, будівельній техніці, сільськогосподарській техніці,
комп’ютерах, персональних цифрових помічниках (КПК) тощо. Інноваційні
програми включають диспетчеризацію та управління флотами, зйомку та
будівництво доріг, моніторинг та картографування пошкоджень
землетрусів, облік та синхронізацію міжнародних фінансових операцій та
підвищення ефективності бездротових мереж зв'язку.

WE Partners
Консалтингова компанія WE Partners спеціалізується на інтегрованому
управлінні талантами організації. Послуги WE Partners дозволяють клієнтам
формувати ефективні управлінські команди і створювати корпоративне
середовище для їхньої успішної роботи. WE Partners допомагає клієнтам
реалізувати унікальну конкурентну перевагу - команди, здатні зробити
компанії справжніми лідерами індустрії.
Консалтингові практики WE Partners:
Executive Search (пошук керівників вищої ланки);
Leadership & Talent Consulting (консультаційні послуги у сфері розвитку
лідерства).
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ТОВ «КРАСНЯНСЬКЕ СП «АГРОМАШ»
З часу випуску першої грунтообробної машини пройшло 21 років. За цей
час компанія перетворилася на зразкове машинобудівне підприємство і
сьогодні є одним з флагманів вітчизняного сільськогосподарського
машинобудування по випуску грунтообробної техніки. Технічне і
технологічне оснащення підприємства, досвідчені конструктори, технологи
і колектив машинобудівників виконують поставлені завдання щодо
забезпечення сільгосптоваровиробників сучасною технікою.

ТОВ «АІКО ГРУП»
Аграрна індустріальна Компанія пропонує сільськогосподарську техніку і
запасні частини таких світових виробників як Kuhn, Agrex, Morris, Salford,
TeeJet, Summers, Wolagri, Matrot, John Deere, Great Plains. Таким чином,
пропонуючи весь спектр посівної, сінозаготівельної, кормозаготівельної
техніки: плуги, лущильники, борони, культиватори, грунтофрези, посівні
комбінації, сівалки просапні і зернові, розкидачі добрив, обприскувачі,
косарки, прес-підбирачі, зерносушарки, млини, змішувачі-кормороздавачі.

KMZС
KMZ Industries - провідний постачальник комплексних рішень для
зберігання і обробки зерна в Україні. Пропонує проектування, виробництво,
монтаж повного спектру обладнання для елеваторної промисловості,
здійснює поставку обладнання, пусконалагоджувальні роботи, навчання
персоналу та післяпродажний сервіс. Виробничі потужності компанії
знаходяться в м. Карлівка Полтавської області (Карлівський машинобудівний
завод). Підприємство обладнане комплексом європейського, японського та
американського обладнання, до складу комапнії входять конструкторське
бюро й монтажний підрозділ.

СФГ «Агродар»
Фермерське господарство, що займається вирощуванням зернових та
технічних культур. Також діяльність зосереджена у сфері допоміжних видів
діяльності в галузі вирощування сільськогосподарських культур;
виробництва продуктів борошномельно-круп'яної промисловості; оптової
торгівлі зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин.

ТОВ «ІНДЕЛІКА»
Виробництвом м'яса індички під ТМ «Інделіка» займається
«Племптахорадгосп Броварський», який розташований в Броварському
районі Київської області. Це сучасне, повністю інтегроване підприємство,
яке було створено в 1975 році.
Підприємство здійснює повний цикл виробництва - вирощування індиків,
переробку і упаковку готової продукції.
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ГК « ІСТ АГРО»
Основною галуззю діяльності є вирощування зернових культур (крім рису),
бобових культур і насіння олійних культур.

ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина»
«Агрокомплекс «Зелена долина» – багатогалузевий виробничий комплекс,
який функціонує за такими напрямками як рослинництво, тваринництво,
виробництво цукру та зберігання зерна.

ТОВ «Агрозем Холдинг»
Компанія зареєстрована у 2015 році. За цей період досягла наступних
показників:
- 160 кваліфікованих спеціалістів;
- 8 925 га земельного банку;
- 840 голів великої рогатої худоби;
- 30 одиниць сучасної техніки.
Діяльність: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і
насіння олійних культур, розведення великої рогатої худоби молочних
порід

СТОВ «Інтер»
Це багатогалузеве високорозвинуте агропромислове підприємство. Нові
форми та методи господарювання, застосування сучасних технологій у
рослинництві, що дають можливість господарству бути рентабельним і
посідати передові позиції в районі. Має найсучасніший машинно-тракторний
парк, який дозволяє в оптимальні строки виконувати сільськогосподарські
роботи та надсучасний потужній комплекс елеватор для переробки зерна та
ведення складського господарства потужністю 140 тис. тон.

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:
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Комітет 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 с.-г. техніки,
обговорення та внесення пропозицій з
приводу покращення організації проведення
спеціалізованих
виставок,
координації
процесу обміну корисною інформацією між
членами комітету та ін.
Кількість членів комітету: 28 компаній
Координатор комітету: Олександр Радченко

Комітет захисту рослин
Комітет захисту рослин при УКАБ створено за
ініціативи та підтримки ключових світових
виробників засобів захисту рослин, які
присутні на ринку України з метою поліпшення
бізнес-середовища в секторі АПК, формування
спільної думки щодо існуючих умов
функціонування ринку та пошуку шляхів
удосконалення механізмів регулювання.
Комітет активно співпрацює з Міністерством
розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства, Міністерством енергетики та
захисту
довкілля
України,
Держпродспоживслужбою,
провідними
експертами.
Кількість членів комітету: 5 компаній
Координатор комітету: Ольга Кухар

Комітет дистриб’юторів ЗЗР
Комітет дистриб’юторів засобів захисту
рослин(ЗЗР) створено за ініціативою лідерів
вітчизняного ринку ЗЗР, членами УКАБ.
Основним завданням Комітету є покращення
умов роботи компаній — дистриб’юторів ЗЗР
при
забезпеченні
сільгоспвиробників
засобами
захисту
рослин,
супроводі
законотворчих ініціатив у сфері регулювання
ринку засобів захисту рослин, дерегуляції
цього ринку, а також обміну корисною
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інформацією та досвідом. Комітет активно
співпрацює з новоствореним Міністерством
розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства, Міністерством енергетики та
захисту довкілля, Міністерством юстиції
України,
Міністерством
інфраструктури
України,
Держпродспоживслужбою,
Інститутом
експертизи
сортів
рослин,
Державною регуляторною службою України та
іншими центральними органами виконавчої
влади.
Кількість членів комітету: 8 компаній
Координатор комітету: Людмила Стоцька

Земельний комітет
Земельний
комітет
УКАБ
представляє
консолідовану позицію передових аграрних
компаній України під час розробки та
обговорення законодавчих ініціатив у сфері
Земельного права. Окрім цього, діяльність
комітету спрямована на вдосконалення вже
наявних земельних відносин. У тому числі
завданням
комітету
є
формування
комфортного середовища в земельній сфері
для здійснення підприємницької діяльності с.г. виробників, а також обмін досвідом щодо
вирішення проблемних питань у цій галузі.
Активно співпрацює з Комітетом ВРУ з питань
аграрної
та
земельної
політики,
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства, Державною службою
України з питань геодезії картографії та
кадастру, а також іншими ЦОВВ та
державними службами.
Кількість членів комітету: 15 компаній
Координатор комітету: Роман Граб

Насіннєвий комітет
Насіннєвий комітет при УКАБ створено за
ініціативи та підтримки ключових світових
виробників насіння, які присутні на ринку
України з метою поліпшення бізнес-середовища
в секторі АПК, обміну досвідом та корисною
інформацією між членами комітету, формування
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спільної
думки
щодо
існуючих
умов
функціонування ринку та пошуку шляхів
удосконалення механізмів регулювання. Комітет
активно співпрацює з Міністерством розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства,
Держпрод-споживслужбою,
Інститутом
експертизи
сортів
рослин,
Державною
регуляторною службою України, провідними
експертами.
Кількість членів комітету: 10 компаній
Координатор комітету: Роман Граб

Комітет з точного землеробства
Комітет з точного землеробства при УКАБ
створено для об’єднання зусиль щодо
впровадження систем точного землеробства,
обміну досвідом між членами асоціації та
організації спільних освітніх заходів, поїздок за
кордон для перейняття закордонного досвіду.
До складу комітету входять фахівці, що
супроводжують цей напрямок всередині
компаній виробників с/г продукції та які
постачають на ринок обладнання для систем
точного землеробства, а також організації, що
надають послуги у цій сфері та розробляють
відповідне програмне забезпечення.
Кількість членів комітету: 12 компаній
Координатор комітету: Нестеров Олег

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 податковою
службою та Державною митною службою,
Національною комісією цінних паперів та
фондового ринку, державними агентами на
ринку зернових.
Кількість членів комітету: 10 компаній
Координатор комітету: Гриценко Дар’я
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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.
Кількість членів комітету: 15 компаній
Координатор комітету: Кропивко Валентина

Податковий комітет
Діяльність комітету спрямована на захист
сільськогосподарських виробників, членів
УКАБ. Діяльність комітету націлена на
боротьбу
з
«тіньовим»
сегментом
агропромислового
комплексу
шляхом
забезпечення сплати офіційних податкових
платежів всіма учасниками агропромислового
сектору. Окрім того, пріоритетним завданням
є
постійний моніторинг
законотворчої
діяльності, змін до Податкового кодексу
України та своєчасне реагування на дії, які
суперечать міжнародним домовленостям у
сфері сільського господарства та чинному
законодавству України.
Кількість членів комітету: 15 компаній
Координатор комітету: Роман Граб

Комітет з техніки
Комітет техніки УКАБ створено за ініціативи
ключових гравців ринку сільськогосподарської
техніки в Україні і світі, членів асоціації
«Український клуб аграрного бізнесу». Метою
роботи комітету є результативна співпраця
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між світовими виробниками техніки і
органами державної влади задля створення
сприятливих умов функціонування ринку
сільськогосподарської техніки, спрощення
процедур реєстрації і сертифікації техніки та
інших
нормативно-правових
аспектів
пов’язаних із виробництвом, реалізацією та
обігом сільськогосподарської техніки.
Кількість членів комітету: 5 компаній
Координатор комітету: Олег Нестеров

Комітет з просування експорту
Комітет виступає ефективним майданчиком
для ведення діалогу між владою та бізнесом.
Важливим інструментом є B2G комунікація з
метою ефективного реагування на запити
експортерів; налагодження взаємодії між
усіма учасниками ринку, в тому числі – з
міжнародними асоціаціями агровиробників.
Здійснює експертне підсилення міжнародноторгівельного лобі в аграрному секторі.
Активно співпрацює з Міністерством розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства
України та іншими органами влади.
Кількість членів комітету: 14 компаній
Координатор комітету: Гриценко Дар’я
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3. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА
Відкритість у своїй роботі та інформування громадськості є одним з основних принципів
роботи асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», який залишається незмінним із початку її
діяльності. 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 та засобами масової інформації, що дозволяє
задавати тренди в інформаційному полі, чітко ідентифікувати проблемні питання. Водночас
інформаційна політика направлена на висвітлення найактуальніших питань аграрного сектору та
економіки в цілому.
3.1. Прес-конференції та круглі столи
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 пресзаходів 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 та круглих столів 2019 року, організованих асоціацією:
Дата
проведення

Тема

Круглий стіл: «Чому ПДВ – не прибуток?»

22 січня

Круглий стіл на тему: Агровиробники vs Укрзалізниця

21 лютого

Прес-конференція: Аграрні перспективи сезону 2019: високомаржинальні
5 березня

28 березня

17 травня

культури

Круглий стіл: Взаємодія аграріїв та пасічників. Як попередити отруєння бджіл

Прес-сніданок: Ринок с/г техніки: тренди і прогнози 2019-2020

5 червня
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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. За 10 місяців
2019 року було випущено 60 прес-релізів, понад 100 новин, проведено 8 інтерв’ю з членами
УКАБ та підготовлено 37 експертних інфографік.
3.3. Інтерв'ю, коментарі
Підтвердженням високого авторитету УКАБ серед журналістів є кількість їхніх запитів на
коментарів до експертів асоціації. З початку 2019 року експерти та керівництво УКАБ дали понад
200 коментарів для ЗМІ. У провідних економічних та суспільно-політичних ЗМІ опубліковано 24
блоги експертів. Згідно з результатами моніторингу, середня кількість згадок за місяць про УКАБ у
ЗМІ становить 130.
3.4. Медіа кампанії
Важливою складової роботи комунікаційного відділу є інформаційний супровід лоббікампаній асоціації. Протягом 2019 року була організована інформаційна підтримка в рамках
роботи над темою нейтралізації повідомлень про масову загибель бджіл. У рамках супроводу цієї
теми було написано та опубліковано низку статей та прес-релізів, підготовлено 2 відеоролика,
організовано воркшоп для журналістів, круглі столи в регіонах, підготовлено та розповсюджено
інформаційний буклет про те, як запобігти отруєнням бджіл та як діяти пасічнику, якщо бджоли
загинули.
Крім того, комунікаційний відділ УКАБ надає послуги з організації медіа-супроводу подій. У
2019 році ми працювали над рекламною кампанією Насіннєвого форуму 2019.
3.5. Зовнішні заходи
Керівництво та експерти УКАБ є професійними фахівцями та публічними особами в
інформаційному полі агропромислового комплексу України. Вони беруть активну участь в заходах
зі ЗМІ та виступають у якості спікерів та модераторів у заходах. За 10 місяців 2019 року експерти та
керівництво УКАБ в якості спікерів взяли участь більш ніж в 30 зовнішніх заходах.
3.6. Соціальні мережі
Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» активно веде свою сторінку у Facebook,
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
6 300 осіб, є найбільшою серед усіх аграрних асоціацій та перебуває на рівні середнього за
відвідуванням інформаційного видання. Реклама для просування сторінки УКАБ не залучалася.
Загальна кількість вподобань за 2019 рік: 1321.
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Також, у вересні 2019 року УКАБ запустив свій власний канал в Telegram UCAB Channel. На сьогодні
в нього 440 підписників.
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4. ЗАХОДИ УКАБ
4.1. Конференції УКАБ

Назва
Дата та місце
проведення
Спонсори та партнери

Основні спікери

Кількість учасників

X Міжнародна конференція «Ведення агробізнесу в Україні»
12 грудня 2018 року, Hillsong Conference Hall м. Київ
NewHolland Agriculture, Агроскоп Інтернешнл, СУФФЛЕ АГРО Україна,
John Deere, Alexandrov&Partners, Сингента, Агро Портал
Тимофій Милованов, Київська школа економіки
Олег Устенко, Тhe Bleyzer Foundation
Олександр Печерицин, Credit Agricole Bank
Ольга Горбановська, Ernst&Young в Україні
Ксенія Прожогіна, МХП
Роман Бондар, Odgers Berndtson
Дмитро Скорняков, HarvEast
Ігор Шилюк, Cygnet
Тарас Висоцький , асоціація «Український клуб аграрного бізнесу»
Максим Мартинюк,
Т.в.о. Міністра аграрної політики та
продовольства України
Олена Сукманова, Перший заступник Міністра юстиції України
Олександр Бакуменко, Заступник Голови комітету Верховної Ради
України з питань аграрної політики і земельних відносин
Жерар де Ля Салль, Alfagro
Корнеліс Хузінха, ТОВ «Кищенці»
Мішель Терещенко, Лінен оф Десна
Зігмунд Лампка, Лампка Агро
Олівія Еллісон, KPMG в Україні
Юлія Ковалів, Офіс національної інвестиційної ради України
Олексій Павленко, МРІЯ Агрохолдинг
Володимир Ігонін, Юридична фірма «Василь Кісіль і Партнери»
Ремі Дей-Тос, Байєр
225 осіб

Назва
Дата та місце
проведення
Основні спікери
Кількість учасників

AgroVision «Behavioral Economics»
26 лютого 2019 року, Fairmont Grand Hotel Kyiv, м. Київ
Тимофій Милованов,
економіки
50 осіб

президент Київської школи

Прес-конференція: «Аграрні перспективи сезону 2019:
високомаржинальні культури»

Назва

Дата та місце
проведення
Основні спікери

Почесний

05 березня 2019 року, Прес-центр Українські новини м. Київ
Тарас Висоцький, Генеральний директор Асоціації «Український клуб
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аграрного бізнесу»
Володимир Топчій, Заступник міністра аграрної політики
продовольства
Олександр Гірман, Головний агроном, ІМК
Олексій Сергієнко, Головний агроном, МХП
Вадим Скрипник, Директор, ТОВ «Хмільницьке» (Астарта)
Тетяна Адаменко, Український гідрометцентр
Кількість учасників

30 осіб

X Міжнародна конференція «Ефективне управління
агрокомпаніями»

Назва
Дата та місце
проведення
Партнери

та

18 вересня 2019 року, Агрохолдинг «Агро-Регіон» (вул. Соборна, 59, с.
Велика Олександрівка, Бориспільський район, Київська область
New Holland Agriculture, Credit Agricole Bank, Юридична фірма «Василь
Кисіль і Партнери», MasSeeds Ukraine, Limagrain Ukraine, Bayer, Horsch
Ukraine, Terminal Z, Xarvio, Agritechnica, Destra Marketing, DLG, Ahrohub,
Smart Farming, IAMO
Станіслав Сторожук, Бізнес Менеджер, New Holland Agriculture в
Україні та Молдові
Маттіас Хорш, Керівник відділу маркетингу, BASF
Річард Дж. Секстон, Професор, Кафедра «Економіка сільського
господарства», Каліфорнійський університет, Девіс, США
Алекс Ліссітса, Президент, УКАБ; Генеральний директор, ІМК
Андрій Вдовиченко, Директор з виробництва продукції органічного
рослинництва, ПСП ім.Т.Г.Шевченка, Аснова Холдинг
Анастасія Білич, Керівник маркетингової служби, Агропромислова
група «Арніка»
Петро Мельник, Виконавчий директор, Agricom Group

Основні спікери

Тобіас Менне, Керівник відділу Global Digital Farming, Член виконавчої
команди, BASF Agricultural Solutions, Німеччина
Ігор Гуменний, Президент, UBC Group, Україна
Артем Бєлєнков, Засновник, SmartFarming
Уілл Уеллс, Засновник, генеральний директор, Hummingbird
Technologies, Велика Британія
Георг фон Нолкен, Генеральний директор, Continental Farmers Group
Бред Джонс, Директор, Bungulla Tech Pty Ltd, Австралія
Матіа Жуль, Засновник, СЕО, Agrivi, Хорватія
Юлія Порошенко, Засновник платформи Agrohub, співзасновник
технологічного кластера Radar Tech
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Олексій Колбасинський, Голова BI практики, Agrohub; Партнер,
Agrohub
Олена Макеєва, Голова Ради директорів, Аудиторська фірма
«Аксьонова та партнери»; Заступник Міністра фінансів України (20152016 рр)
Дмитро Скорняков, Генеральний директор, HarvEast Holding
Дмитро Огньов, Засновник, ФГ «Меринос-Захід»
Кількість учасників
Детальна інформація

500 осіб
https://lfm.com.ua

Назва
Дата та місце
проведення

AgroVision «Чому корпоративне управління важливе?»
20 травня 2019 року, IQ Business Center, м. Київ
Айварас Абромавичус, Голова Ради Директорів у Українській Академії
Корпоративного Управління (UCGA)
Алекс Ліссітса, Президент асоціації «Український клуб аграрного
бізнесу», Генеральний директор ІМК

Основні спікери

Антон Яковенко, CEO, Agroscope
Владислава Магалецька, Віце-президент Sigma Blayzer

Кількість учасників

Назва
Дата та місце
проведення
Ціль

Партнери
Учасники (техніка у
демопоказах)

Відвідувачі

Ігор Шилюк, CEO, Сігнет
Олена Волошина, Голова представництва IFC в Україні
60 осіб

УКАБ Агротехнології «Розкидачі добрив, передпосівний та основний
грунтообробіток, посів озимого ріпаку»
14 серпня 2019 року,
Агрохолдинг «Агро-Регіон», с. Велика
Олександрівка, Бориспільський район, Київська область
Польові демонстрації передових агротехнологій – розкидачі
мінеральних добрив, агрегати передпосівного та основного
ґрунтообробітку, сівалки для посіву озимих культур
Agro Region, Terminal Z, Limagrain Ukraine, Smart Farming, Meteotrek,
Gran Format, Yara Ukraine, Pepsico
25 агрегатів здійснили демо-покази передпосівного ґрунтообробітку
(важка зубова борона, передпосівні культиватори, легкі та середні
борони, стерньовий культиватор, агрегати вертикального обробітку),
основного ґрунтообробітку (дисколапові агрегати, важка дискова
борона, глибокорозпушувачі, плуги).
4 зернові сівалки провели сівбу озимого ріпаку.
4 розкидачі міндобрив провели диференційоване внесення сульфату
амонію
1160 представників аграрного сектору з різних куточків України
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відвідали дану подію
Детальна інформація

https://ucabagtech.com/

4.2. Бізнес-форуми УКАБ
Назва
Дата та місце
проведення
Спонсори та партнери

Основні спікери

Кількість учасників
Детальна інформація

Назва
Дата та місце
проведення
Спонсори та партнери

Основні спікери

Кількість учасників
Детальна інформація

X Голландсько-український агробізнес форум з професійного
картоплярства
19 лютого 2019 року, Міжнародна виставка "АгроВесна 2019",
Міжнародний Виставковий Центр, м. Київ
Посольство Королівства Нідерланди в Україні
Тарас Висоцький, Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу»
Каролін Спаанс, Радник з питань сільського господарства Посольства
Нідерландів
Оксана Руженкова, Українська асоціація виробників картоплі
Оксана Лопатко, Головний спеціаліст Департаменту землеробства
Міністерства аграрної політики та продовольства України
Микола Мороз, Генеральний директор Директорату безпечності та
якості харчової продукції Мінагрополітики
Вадим Чайковський, Заступник головного фітосанітарного інспектора
України, Держпродспоживслужба
Райвис Гросбардис, Радник-резидент по співробітництву з ЄС
Stefan van Merrienboer, Аналітик Рабобанк
Оксана Антонова, Клеффман Груп
Олексій Тартаківський, Аналітик агрохолдингу «Мрія»
Jaap de Zeeuw, Фермер, виробник картоплі
120 осіб
http://agrievent.com.ua/events/X_Dutch_Ukraine_Potato_Forum
Круглий стіл на тему: «Голандсько-українська співпраця у молочному
сектору в рамках проєкту Нідерландсько-український молочний
центр»
20 лютого 2019 року, Міжнародна виставка "АгроВесна 2019",
Міжнародний Виставковий Центр, м. Київ
Посольство Королівства Нідерланди в Україні, НідерландськоУкраїнський Молочний Центр (DUDC)
Тарас Висоцький, Генеральний директор, Асоціація «Український клуб
аграрного бізнесу»
Олена Альшанова , Заступник Директора Департаменту аграрної
політики та сільського господарства
Рене Кремерз, НУМЦ
Вім Вісманз , НУМЦ
Антоон Смітс , ТОВ Розволожжя
Ян Віллем де Фріз, Служба здоров’я тварин
Іван Паньків , Львівська аграрна дорадча служба
Володимир Ладика, Сумський національний аграрний університет
Володимир Сахнюк , Білоцерківський державний аграрний
університет
Дар’я Гриценко, Експерт аграрних ринків УКАБ
Алланд Егінк, Цехаве корм
100 осіб
http://agrievent.com.ua/events/milk_round_table
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Агрошкола УКАБ
АгроШкола УКАБ — проєкт 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.

АгроШкола УКАБ «Управління молочним бізнесом»
«ГОДІВЛЯ ТА КОРМОЗАГОТІВЛЯ»

Назва
Дата та місце
проведення
Партнери
Тематика модулю
Кількість учасників

18-19 квітня 2019 року, м. Суми, Готель «Рейкартц»
Компанія «Данон», ДП «Лакталіс – Україна», «Бель Шостка Україна»,
СТОВ «Велетень»
Заготівля якісних кормів – запорука високої продуктивності тварин
Розрахунок раціонів годівлі і контроль їх ефективності
Вирощування ремонтного молодняку
35 осіб
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5. МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ
5.1. Міжнародне співробітництво УКАБ
Міжнародна діяльність УКАБ спрямована, перш за все, на формування і підсилення іміджу
українського агробізнесу за кордоном та на інформування зарубіжної спільноти щодо реформ в
агросекторі України та можливості для інверстування. 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 2019 році УКАБ продовжував співпрацювати із посольствами Великобританії (де сільське
господарство визначено одним із двох пріоритетів розвитку співпраці з Україною), Італії, Нідерландів,
Німеччини, США, Франції. Розпочато діалог із посольством Австрії, Бразилії, Аргентини. Продовжується
співробітництво із Світовим банком, Міжнародною фінансовою корпорацією, Європейським банком
реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Організацією економічного
співробітництва і розвитку. Успішно було проведено найбільш відвідуваний захід за кордоном - Вечір
українського агробізнесу, що проводиться разом із Посольством України в Німеччині в рамках виставки
«Зелений тиждень», який у 2019 році відбувся на виставковому стенді України.

5.2. Міжнародні візити
«Green Week 2019» (Берлін, Німеччина). У січні 2019 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 3-ох представників асоціації відвідали виставкові заходи - взяла участь у
офіційній церемонії відкриття «Зеленого Тижня». Ключовим заходом традиційно став «Вечір
українського агробізнесу», організований УКАБ спільно зі Східним комітетом німецької економіки за
підтримки Посольства України в Німеччині. Прийом відвідали понад 150 представників німецьких та
українських аграрних компаній та організацій.
«AgriTechnica» (Ганновер, Німеччина). З 10 по 16 листопада 2019 року у виставковому комплексі
Ганновера відбулась одна з найбільших у світі виставка сільськогосподарської техніки та обладнання
«AgriTechnica - 2019», в роботі якої взяли участь представники УКАБ та компанії-члени асоціації.

5.3. Міжнародні проекти
У 2019 році УКАБ продовжив працювати по ряду грантів із Міжнарожною фінансовою
корпорацією (IFC) по виконанню аналітичних проектів. Продовжується 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.
2019 рік – активна фаза роботи УКАБ в рамках проектів програми Європейського Союзу Горизонт
2020: заключний етап проекту «uP_running: нова ініціатива для підтримки використання деревини від
обрізки та видалення плантацій в енергетичних цілях» та продовження проекту «AGROinLOG:
демонстрація інноваційних логістичних центрів для інтегрованої біомаси в агропромисловому секторі
Європи». Наразі ведуться переговори щодо участі експертів УКАБ у новому проекті, що очолюється
шведською організацією RISE.
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5.4. Членство УКАБ в міжнародних організаціях
Традиційно УКАБ продовжив співробітництво із Союзом машинобудівельників Німеччини
(VDMA), Німецьким сільськогосподарським товариством (DLG). Встановлено контакти і розглядається
перспектива співпраці із італійською асоціацією Італійська аграрна федерація машинобудівників
(FederUnacoma).
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6. ОСВІТНІ ПРОЕКТИ УКАБ
6.1. Освітній проект УКАБ «АГРОКЕБЕТИ»
У січні 2019 року Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) на базі факультету
аграрного менеджменту НУБіП України започаткувала програму «Агрокебети» з підготовки
фахівців відповідно до сучасних викликів ринку праці та вимог роботодавців аграрного сектору.
Метою програми є підготовка спеціалістів нового формату для агробізнесу, так званих «farm
managers» або «польових командирів», які володіють універсальними знаннями одночасно в
сфері агрономії, тваринництва, аграрної інженерії та бізнес-менеджменту. Навчальний курс, який
розробляється спільно з НУБіП України, агрокомпаніями, НМЦ «Агроосвіта» і Міносвіти стане
платформою для подальшої мультиплікації на всі прогресивні навчальні заклади аграрного
напрямку в Україні.
Однією з переваг участі в програмі є менторський супровід — топ-менеджера агрокомпанії,
який супроводжує студентів протягом усього проекту. Викладачами програми є представники
агробізнесу, ментори проекту, зіркові закордонні спікери, викладачі-практики університетів
України. Керуючим органом програми є Наглядова рада, яка складається з числа публічних осіб та
менторів проекту.
2 вересня 2019 року навчання на програмі «Агрокебети» розпочали 47 студентів.
Проект реалізовується завдяки передовим аграрним компаніям: Corteva Agriscience™,
«МХП», New Holland, IMMER Group, «Агропросперіс», «ІМК», Cygnet, Bayer, «Галс Агро», Kernel,
LNZ Group, «Агрейн», «Лімагрейн Україна», HORSCH, AgroHub, SmartFarming.
Більш детальна інформація про проект на сайті https://agrokebety.com/

6.2. Проект за підтримки УКАБ - День молодого спеціаліста
31 жовтня 2017 року в рамках Міжнародної виставки ефективних рішень для агробізнесу
«АгроКомплекс 2019» було організовано 7 День молодого спеціаліста: «Сам собі бос».
Організатори заходу: компанія «Київський міжнародний контрактовий ярмарок», портал
«Агрокар'єра», ДУ НМЦ «Агроосвіта», Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу».
В рамках програми заходу відбувся ярмарок вакансій, а також лекторій «Я - молодий
підприємець», де виступили молоді керівники компаній – експонентів, поділилися секретами
формування успішної кар’єри та мотивації для студентів як стати власниками бізнесу.
Мета – налагодження дієвого комунікаційного каналу між роботодавцями, з однієї сторони
та фахівцями галузі, які знаходяться в пошуку місця роботи та/або студентами-випускниками
аграрних навчальних закладів з усіх регіонів України.
Відвідувачі – молоді спеціалісти-аграрії, студенти аграрних вищих навчальних закладів,
коледжів та технікумів ознайомилися з діяльністю аграрних підприємств, представниками
сервісних компаній і дізналися про існуючі вакансії, познайомилися з потенційними
роботодавцями та отримали шанс знайти роботу або місце практичного навчання за
спеціальністю.
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Назва

7 День молодого спеціаліста: «Сам собі бос»

31 жовтня в рамках міжнародної виставки ефективних рішень для агробізнесу
Дата та місце «АгроКомплекс 2019». Місце проведення: м. Київ, Міжнародний виставковий
центр, (Броварський проспект, 15. ст. метро Лівобережна) пав. №3, вхід 3А,
проведення
конференц-зона виставкової експозиції.
Партнери

Партнери: КМКЯ, портал «Агрокар'єра», ДУ НМЦ «Агроосвіта», Асоціація
«Український клуб аграрного бізнесу».

Основні
спікери

Сергій Висоцький, Директор агропромислових виставок ТОВ Київський
міжнародний ярмарок»
Алла Чайковська, завідувач науково-методичного кабінету безперервного
розвитку та освіти дорослих НМЦ «Агроосвіта»
Анатолій Циркун, Асоціація «УКАБ»
Ірина Фоміна, портал «Агрокар'єра»
Лариса Левківська, к.е.н., доцент, заступник директора Агенції «Гудвілл»
Іванна Панасюк, керівник проектів AgroPortal.ua
Вергелес Олександр, завідувач відділенням «Технологія виробництва та
переробка продукції тваринництва», Немішаївський агротехнологічний коледж
Олександр Учуєв, менеджер з розвитку бізнесу, QRSmarty
Олександр Щербак, розробник AgroDealPro
Олександра Клякун, директор з маркетингу SpaceUA
Ільяс Ахметов, директор агенції «Гудвілл»

Кількість
учасників

120
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7. СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ УКАБ
7.1. UCAB FOOTBALL FEST
Це аграрна спортивна ініціатива Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» для членів УКАБ та
всіх, кому небайдужий футбол, здоровий спосіб життя та командний дух. Цього року подія вперше
пройшла у форматі фестивалю, поєднала благодійний футбольний турнір та спортивнорозважальний фестиваль.
Дата проведення: 01-02 червня 2019 року
Місце проведення: стадіон НУБіП (вулиця Героїв Оборони, Київ)
Учасники: 20 команд, серед яких представники агрохолдингів, ресурсних компаній,
дистриб’юторів, боролися за перемогу та можливість допомогти тим, хто цього потребує.
Перемогу у турнірі здобула команда Захiд-Агро МХП,
срібними призерами стали філія ПрАТ «Зернопродукт
МХП» «Перспектива», бронзу виграли СТОВ
«Старинська Птахофабрика». Переможці отримали
сертифікати на 60 тис. грн та по 30 тис. грн за друге та
третє місце відповідно. Усі кошти передані
командами на благодійність.
Вперше цього року були проведені ігри за втішний
кубок між командами, що не вийшли з групи - Кубок Надії, де брали участь 12 команд. У фінал
Кубка Надії потрапили найперспективніші команди. За результатами команда «Агрейн» зайняла 3є місце, Cygnet посів 2-е місце, виборола ж Кубок Надії команда «Урожай».
Найсильнішими гравцями турніру стали:
Кращий бомбардир турніру за кількістю забитих м'ячів - Микола Мельник з команди СТОВ
«Старинська птахофабрика». Протягом турніру він забив 10 голів.
Кращий гравець - Володимир Буньо з команди «Захід-Агро МХП»
Кращий воротар - Ігор Григоров з команди філія ПрАТ «Зернопродукт МХП» «Перспектива»
Бойовий спортивний дух забезпечили командам групи підтримки. Вболівальники команд Cygnet
та «Суффле Агро Україна» стали кращими на цьому турнірі.
Текстова трансляція – 1 день тут , 2 день – тут
Фото – тут, Відео – тут

7.2. UCAB Run
Перший унікальний аграрний забіг в Україні, приурочений 10-річчю Асоціації «Український клуб
аграрного бізнесу», має на меті:
 Популяризацію спорту та здорового способу
життя;
 Мотивацію учасників для досягнення
особистих і спортивних цілей;
 Благодійність — підтримка талановитих
дітей.
Дата проведення: 8 вересня 2019 року.
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Маршрут: від Паркового до Московського мосту (Труханів острів).
До вже традиційного щорічного забігу на Трухановому острові в місті Києві долучились
представники аграрних компаній, щоб спробувати свої спортивні сили на різних дистанціях в 3 та 8
км. Наймолодші учасники забігу також не сиділи без діла – на них чекав забіг на 500 метрів, в
якому взяли участь близько 70 дітей. В якості заохочувальних призів переможці отримали
подарункові сертифікати. На всіх маленьких відвідувачів заходу чекала насичена розважальна
програма за участі аніматорів.
У великому забігу на 3 та 8 кілометрів стартувало близько 260 учасників. На дистанції 3 км у
чоловічій категорії перше місце виборов Сергій Кадук, представник компанії Syngenta, з
результатом 12:42 хв. У жіночій категорії першою фінішувала Вовченко Вікторія, представниця
компанії Immer Group, з часом 16:16 хв. Серед чоловіків на дистанції 8 км першим прийшов Скічко
Олександр, представник «ПСП Вищеверещаківське», з результатом 31:14 хв. У жіночому забігу
першої прибігла Кукшина Ольга з компанії Immer Group за 38:30 хв.
Забіг UCABrun має благодійний характер, а його переможці отримали грошові призи, які зможуть
витратити на благодійні цілі на власний розсуд. Переможці забігів на 3 та 8 км отримали
сертифікати на суму 5 000 грн.
Фото – тут
Відео – тут
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8. 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,

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.
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; 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 2019 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
UCAB Metrics 2019
На основі опитування сільськогосподарських виробників були проаналізовані плани
аграрних виробників щодо посівів з метою оцінки динаміки зміни в посівних площах під
основними озимими – пшениця, ріпак – та основними ярими культурами – кукурудза, соняшник,
соя. Вибірка респондентів була побудована випадковим методом та містить с/г підприємства
різних розмірів, з різних областей України, такі, що входять до складу холдингових компаній, і
таких – що ні.
Також, у червні поточного року аналітичний відділ УКАБ провів опитування серед членів
Асоціації як потенційних роботодавців для молодих спеціалістів, щодо того, з якого ВНЗ вони б
взяли випускника на роботу певної спеціальності. У центрі уваги були сім ключових
спеціальностей: агроінженерія, агрономія, ветеринарія, економіка (менеджмент / фінанси тощо),
маркетинг, облік і аудит (бухгалтерська справа).
Ведення аграрного бізнесу в Україні 2019
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Минулого року був змінений формат дослідження, замість щорічної друкованої брошури
дослідження представлене в онлайн-формі на сторінці УКАБ. У «Веденні аграрного бізнесу в
Україні» наведений огляд особливостей державної підтримки сільськогосподарських виробників,
оподаткування аграрного сектору та вплив регуляторної політики на ведення агробізнесу. 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 і показники зовнішньої торгівлі України.
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 10 місяців 2019-го року експертною групою УКАБ було проведено 4 індивідуальні
дослідження. Нещодавно експерти УКАБ провели широке дослідження щодо результатів
діяльності Зони вільної торгівлі між Україною та ЄС з огляду на дані по торгівлі як України, так і ЄС.
У результаті було сформовано експертні висновки і база даних щодо цього питання. Доробки
аналітичної команди будуть направлені в дер структури для більш ретельного вивчення.
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 було реалізовано
демонстраційні проекти. Задля поширення результатів проекту uP_running досвід реалізації
демонстраційних проектів було належним чином представлено на регіональному, національному
та європейському рівні.
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. В майбутньому планується запуск щомісячного огляду зовнішньої торгівлі
продукцією АПК. Розділ Аналітика на сайті УКАБ надає користувачам інформацію за напрямками:

Огляд ринків рослинництва

Огляд ринків молока та м'яса

Статистика рослинництва

Статистика тваринництва

Хід польових робіт

Загальна статистика
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