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Вступ 
 

2014 рік став ще одним віховим роком в історії України. Стане пам’ятним він і в історії 

розвитку агропромислового сектору. Постійні цінові коливання як на ресурси, так і на 

аграрну продукцію, ініціювання фіскальних змін в аграрному сеторі та дефіцит валюти – це 

лише деякі фактори, які мали би зупинити розвиток сектору. Та попри все аграрії України 

вкотре продемонстрували стійкість до потрясінь і ще раз підтвердили, що аграрний сектор є 

єдиним і надійним локомотивом розвитку економіки України. 

У нашому розумінні аграріями є всі задіяні в процесі виробництва продовольства від 

лану до столу, починаючи від постачальників технологій, матеріальних та фінансових 

ресурсів, і закінчуючи працівниками служби контролю якості продукції, що поставляється на 

полиці супермаркетів або відвантажується на експорт. 

Тому ми хочемо подякувати всім членам асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» 

за внесений вклад у стабільний розвиток аграрного сектору в 2014 році та підтримку наших 

ініціатив щодо покращення  бізнес-клімату аграрного сектору України загалом та надання 

спеціалізованих сервісів із задоволення щоденних потреб в комунікації, консультуванні, 

обміні досвідом та захисті інтересів. Даним звітом Асоціація «Український клуб аграрного 

бізнесу» підводить підсумки нашої спільної роботи за 2014 рік! 
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1. Успішні приклади лобіювання у 2014 році 

 
Проведення Всеукраїнських аграрних форумів  

 
Що зроблено. Протягом року відбулось два засідання Всеукраїнського аграрного 

форуму, участь в яких взяли сільськогосподарські товаровиробники, що представляли усі 

форми господарюючих суб’єктів агропромислового комплексу та регіони України, 

представники профільних асоціацій і державних структур. 

Результат. За результатами засідань Координаційна Рада Всеукраїнського аграрного 

форуму вимагала врахування спільних пропозицій аграріїв, про що зазначено в Резолюції 

Форуму. За результатами Форуму Прем’єр-міністром України доручено:  

Міністру аграрної політики та продовольства: вжити разом із зацікавленими 

міністерствами відповідних заходів щодо покращення умов роботи сільськогосподарських 

товаровиробників і підприємств переробної галузі з урахуванням Резолюції Форуму. 

Міністру економічного розвитку і торгівлі: залучити співголів Координаційної Ради 

Всеукраїнського аграрного форуму до розроблення програми реформування аграрного 

сектору економіки та проекту Плану відбудови економіки України на 2014-2016 роки. 

Міністру фінансів: провести зустріч з представниками громадських організацій у сфері 

АПК для обговорення питань удосконалення системи оподаткування в агропромисловому 

комплексі та механізмів державної підтримки підприємств АПК у 2015 році. 

Міністру енергетики та вугільної промисловості: обговорити з представниками 

громадських організацій у сфері АПК питання поставки газу для забезпечення досушування 

пізніх зернових і технічних культур, переробки цукрових буряків, запровадження режиму 

жорсткої економії, розширення використання альтернативних джерел енергетики, проведення 

розрахунків за енергоносії. 

 

Робота в рамках нормотворчої діяльності 

 

Що зроблено. Блокування внесення змін до діючих та прийняття нових законодавчих 

актів: 

 Щодо скасування податкових стимулів 

Протягом усього року систематично блокувались численні ініціативи щодо зміни системи 

оподаткування аграрного сектору, відстоювалась позиція щодо передчасності таких змін та 

наводилась інформація щодо можливих загроз від їх запровадження.  

Результат. Фінальний законопроект, що розроблений Мінфіном відповідно до 

запропонованої Прем’єр-міністром України Концепції реформування податкової системи 

України та зареєстрований у Верховній Раді України 15.09.2014 за № 5079, не передбачає 

внесення до Податкового кодексу України змін, які б стосувалися відміни спеціальних режимів 

оподаткування  сільськогосподарських підприємств.  

 Щодо встановлення ставки експортного мита на ріпак та соєві боби  

Спільно з іншими профільними асоціаціями АПК звертались до Голови Комітету ВРУ з 

питань податкової та митної політики В.Ю. Хомутинніка, Голови Комітету ВРУ з питань 

аграрної політики та земельних відносин  

Г.М. Калетніка, а також до Голови Комітету ВРУ з питань боротьби з організованою 

злочинністю і корупцією щодо доцільності відхилення законопроектів. 

Результат. Законопроекти (реєстр. № 3658 від 21.11.2013 та № 4693 від 14.04.2014) не 

розглядались на засіданнях Комітетів ВРУ та на пленарних засіданнях ВРУ і, відповідно до 

Регламенту ВРУ, вважаються відкликаними, так як не прийняті до закінчення строку 

повноважень Верховної Ради відповідного скликання в першому читанні. 

 

Що зроблено. Напрацьовані обґрунтування стосовно необхідності внесення змін до 

діючих законодавчих актів щодо дерегуляції господарської діяльності, що систематично 

направлялись до відповідальних відомств. 

Результат. Завдяки проведеній роботі скасовано: 

 Сертифікат на відповідність послуг зі зберігання зерна та продуктів його 

переробки; 

 Сертифікат якості зерна та продуктів його переробки; 

 Погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин; 
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 Сертифікат відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного 

походження вимогам щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та 

важких металів і сертифікат про дотримання регламентів застосування пестицидів і 

агрохімікатів 

 Обов'язковий технічний контроль технічних засобів для агропромислового 

комплексу. 

 

Що зроблено. Внесені пропозиції щодо доопрацювання депутатського законопроекту  

шляхом доповнення його положень. 

Результат. Завдяки проведеній роботі Головою Комітету ВРУ з питань підприємництва, 

регуляторної та антимонопольної політики О.В. Кужель на засіданні Верховної Ради України 

озвучені пропозиції УКАБ стосовно доповнення законопроекту «Про тимчасові заходи на 

період проведення антитерористичної операції» нормою щодо заборони нарахування пені 

та/або штрафів на основну суму заборгованості із зобов’язань за кредитними договорами та 

договорами позики не тільки фізичним, а і юридичним особам, що провадять (провадили) 

свою господарську діяльність на території населених пунктів де проводиться 

антитерористична операція. 

 

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. 

 

Що зроблено. Розроблені законодавчі та нормативно-правові акти: 

 Законопроекти для реєстрації у Верховній Раді України нового скликання: 

- Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо скасування 

вивізного (експортного) мита на живу худобу для сільськогосподарських підприємств). 

Мета: скасувати вивізне (експортне) мито на живу худобу для сільськогосподарських 

підприємств. 

- Про внесення змін до статті 288 Податкового кодексу України щодо врегулювання 

питання встановлення орендної плати для земельних ділянок, наданих для потреб 

сільськогосподарського виробництва. 

Мета: зменшити розмір орендної плати для земельних ділянок, наданих для потреб 

сільськогосподарського виробництва, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, 

господарськими та іншими будівлями і спорудами. 

- Про внесення зміни до Закону України «Про відпустки» (щодо забезпечення 

трудових прав працівників, які проживають в районі проведення антитерористичної операції 

та/або працюють на підприємстві, що знаходиться в такому районі). 

Мета: розширити випадки, в яких відпустка без збереження заробітної плати за 

бажанням працівника надається в обов’язковому порядку. 

 Проекти актів Кабінету Міністрів України для внесення на розгляд центральних 

органів виконавчої влади:    

- «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  

від 25 грудня 2013 р. № 950». 

Мета: скасувати режим ліцензування імпорту для засобів захисту рослин. 

-  «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України  

від 18 вересня 1995 р. № 746 і від 2 листопада 1995 р. № 881». 

Мета: удосконалити державне регулювання у сфері обігу засобів захисту рослин. 
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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; 

 Відмінено обов’язковий технічний контроль сільськогосподарської техніки; 

 Суттєво спрощено процедуру реєстрації похідних речових прав на земельні 

ділянки сільськогосподарського призначення шляхом визначення виключного переліку 

документів, необхідних для проведення державної реєстрації права оренди земельної ділянки; 

 Поставлені відповідні завдання Генеральним штабом Збройних Сил України 

військовим комісаріатам щодо зваженого підходу до призову на військову службу під час 

мобілізації військовозобов’язаних та залучення транспортних засобів, задіяних на період 

посівної кампанії та збирання врожаю;  

 Не допущено внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України стосовно 

регулювання цін і тарифів на продовольчі товари в частині декларування суб'єктами 

господарювання рентабельності на продовольчі товари, декларування зміни оптово-

відпускних цін на такі товари у разі, коли такі ціни збільшуються протягом кварталу більш ніж 

на 1 відсоток та регулювання  граничних  рівнів рентабельності на м’ясну продукцію суб’єктам 

господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю нею після переробки в цехах власного 

виробництва; 

 Заблоковано запровадження обов’язкового страхування цивільної відповідальності 

суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров’ю людей 

під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів; 

 Скасовано обмеження Національного банку України щодо проведення операцій в 

іноземній валюті, зокрема зі здійснення платежів за імпортними договорами, за якими на 

територію України була ввезена продукція та здійснене митне оформлення на підставі ввізної 

митної декларації, дата оформлення якої перевищує 180 днів; 

 Зупинено незаконне вимагання органами доходів і зборів від суб’єктів 

господарювання наявності скасованого сертифікату якості зерна та продуктів його переробки 

для здійснення  митного оформлення товару в режимі експорту; 

 Досягнуті домовленості щодо врегулювання питання забезпечення зернових 

складів бланками складських документів на зерно. 

 

 

http://ucab.ua/ua/lobiyuvannya/novini_lobiyuvannya/dosyagnuti_domovlenosti_schodo_vregulyuvannya_pitannya_zabezpechennya_zernovikh_skladiv_blankami_skladskikh_dokumentiv_na_zerno/
http://ucab.ua/ua/lobiyuvannya/novini_lobiyuvannya/dosyagnuti_domovlenosti_schodo_vregulyuvannya_pitannya_zabezpechennya_zernovikh_skladiv_blankami_skladskikh_dokumentiv_na_zerno/
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2. Членство в УКАБ 
2.1. Нові члени асоціації у 2014році 

 
Одним з основних індикаторів успішної роботи УКАБ є збільшення числа компаній, які 

хочуть приєднатися до асоціації. Станом на кінець 2014 року, членами УКАБ були 75 

компаній, що працюють на аграрному ринку України. У 2014 році до асоціації приєднались: 
 

 

"Август Україна" - компанія з виробництва і продажу хімічних 

засобів захисту рослин для сільськогосподарського виробництва, а 

також для дачників і власників особистих підсобних господарств. 

  
 

Компанія "Агроскоп" відома на аграрному ринку України з 2002 року 

як високопрофесійний та надійний імпортер і дистриб’ютор насіння 

сільськогосподарських культур, засобів захисту рослин, продуктів 

позакореневого підживлення, мікродобрив та стимуляторів росту від 

провідних світових виробників, ведуча та динамічна компанія із 

впровадження інноваційних прибуткових аграрних технологій та 

рішень. 

 

Фірма HORSCH Maschinen GmbH, яка знаходиться в Швандорфі, була 

заснована в 1984 році. Велика увага в компанії приділяється 

довгостроковій роботі з постачальниками. У цехах Швандорфу 

комплектуючі фарбуються, а потім збираються кваліфікованими 

співробітниками, які працюють у групах.  

 

"Норддойче Пфланценцухт Ганс-Георг Лембке КГ" - сучасне 

підприємство з більш ніж 100-річною історією. Спеціалізація 

підприємства - селекція і виробництво нових високоврожайних 

сортів ріпаку, легумінозних (бобових) і кормових культур. 

 

Альфа-Банк (Україна) - це великий український банк, який входить 

до приватної міжнародної групи «Альфа-Банк». Банк займає 

лідируючі позиції у всіх сегментах банківського ринку України. 

Згідно з рейтингом Національного банку України, Альфа-Банк 

входить до ТОП-10 найбільших банків країни за розміром активів і є 

одним з лідерів за обсягом коштів юридичних осіб та темпами 

приросту коштів фізичних осіб. 

 

ТОВ «Маїсадур Семанс Україна» - українське відділення кооперативу 

Maisadour (Франція), однієї з найбільших агропромислових груп у 

Франції.  Кооперативна група Maisadour демонструє стабільний і 

збалансований розвиток всіх напрямків діяльності від виробництва 

(злакові культури, сільгосппродукція, насіння, овочі, корм для 

тварин, тваринництво) до продажів (продукти, готові до вживання, 

фірмові садівничі магазини). 

 

Continental Farmers Group PLС - це диверсифікований виробник 

сільськогосподарської продукції з виробничими потужностями у 

Польщі та Західній Україні. Основні напрямки діяльності: 

виробництво продукції рослинництва, ріпаку, картоплі, пшениці, 

цукрових буряків і кукурудзи.  

 

Основний  напрямок діяльності компанії - реалізація засобів захисту 

рослин, насіння та  добрив для сільгоспвиробників. На сьогодні в 

компанії є 6 магазинів, 2 господарства загальною площею 6000 га 

орної землі, одне з яких - насіннєве підприємство СТОВ ім. 

Шевченка та СТОВ «Ритм», яке спеціалізується на очищенні, 

просушенні, калібруванні та упаковці посівного матеріалу. 

 

Компанія Case IH є провідним світовим виробником 

сільськогосподарського обладнання. Штаб-квартира компанії Case 

IH розташована в Сполучених Штатах Америки. Компанія має 

мережу з понад 4900 дилерів та дистриб'юторів, що працюють в 

більш ніж 160 країнах світу. Case IH є брендом корпорації CNH 

Industrial (NYSE: CNHI) з контролюючим пакетом Fiat Group (FIA: 

MI). 
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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. 

На сьогоднішній день в роботі комітету бере участь 12 компаній. Координатор комітету 

– Висоцький Тарас Миколайович, генеральний директор УКАБ.  

 

Агрохімічний комітет 

 

Агрохімічний комітет при УКАБ створено за ініціативи та підтримки ключових світових 

виробників засобів захисту рослин, які присутні на ринку України, членів Асоціації 

«Український клуб аграрного бізнесу» з метою покращення умов доступу на ринок ЗЗР 

України, поліпшення бізнес-середовища в секторі АПК, обміну досвідом та корисною 

інформацією між членами комітету тощо. 

В роботі комітету бере участь 5 компаній. Координатор комітету – Жемойда Олександр 

Віталійович, виконавчий директор УКАБ.  

 

Комітет дистриб’юторів ЗЗР та насіння 

 

Створення Комітету дистриб’юторів ЗЗР та насіння при Асоціації «Український клуб 

аграрного бізнесу» було ініційовано лідерами вітчизняного ринку ЗЗР, членами УКАБ з метою 

покращення умов роботи при забезпеченні сільгоспвиробників одним із ключових 

агроресурсів – засобами захисту рослин, дерегуляції цього ринку, а також обміну корисною 

інформацією та досвідом. 

В роботі комітету приймає участь 13 компаній. Координатор комітету – Стоцька 

Людмила Миколаївна, заступник генерального директора з правових питань. 

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.  

Наразі в роботі Комітету беруть участь п’ять компаній. Координатор комітету – 

Сорочинський Борис Володимирович, д.б.н. 
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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 2014 року, організованих асоціацією, 

представлений нижче. 

 

Дата 

проведення 
Тема прес-конференції 

14 січня  
Прес-конференція на тему «Чи протягне бюджет-2014 рятівну руку 

агросектору, чи агросектор протягне ноги?» (ІА «Інтерфакс») 

28 лютого 
Прес-конференція на тему «Перспективи агропромислового комплексу в 

нових економічних і політичних реаліях» (ІА «Інтерфакс») 

25 березня 
Прес-конференція на тему «Урожай-2014: чи буде Україна з хлібом?» (ІА 

«Інтерфакс») 

8 квітня 
Прес-конференція на тему: «Як відновити зростання української 

економіки: питання дерегуляції» (ІА «Укрінформ») 

15 квітня 
Прес-конференція на тему «Результати Всеукраїнського аграрного 

форуму: аграрії потребують вирішення проблем АПК» (ІА «Укрінформ») 

22 липня 
Прес-конференція на тему «Кабмін починає війну з агросектором: чи 

буде переможець?» (ІА «Інтерфакс»). 

 

 

Круглий стіл, організований асоціацією у 2014 році, за участю преси: 

 

Дата 

проведення 
Тема круглого столу 

16 жовтня 
Круглий стіл на тему «Коли українська молочна продукція потрапить на 

ринок ЄС?» (ІА «Укріфнорм») 

 

 

3.2. Прес-релізи 

 

Прес-релізи є головним каналом 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 2014р. був 

випущений 151 прес-реліз. 
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3.3. Інтерв'ю, коментарі   
 

Підтвердженням високого авторитету УКАБ серед журналістів є кількість їхніх запитів на 

коментарі, яка зростає з кожним роком. З початку 2014р. експерти та керівництво УКАБ дали 

понад 360 коментарів для ЗМІ.  

 

3.4. Веб-ресурси 
 

У кінці 2013 року запрацював новий сайт УКАБ www.ucab.ua. Крім оновленого дизайну 

веб-ресурсу,  його структура розширена  новими розділами, такими, як «Прес-служба», в 

якому можна подивитися фото-та відеогалерею, коментарі УКАБ для ЗМІ, прес-релізи, блоги; 

«Новини лобіювання», який окрім власне новин містить статистичну інформацію, аналітику, 

інформацію з міністерств і відомств, офіційні документи та моніторинг нормативно-правових 

актів. Крім цього, ми спробували зробити головний веб-ресурс асоціації більш зручним і 

цікавим для відвідувачів. Для цього на порталі створено календар подій УКАБ, розділ 

«Економіка» з регулярно оновлюваними цінами на основні сільгоспкультури, опитування 

щодо актуальних питань агросектору, курс валют, прогноз погоди і ін.  

Тепер 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 має на увазі наявність найбільш важливої інформації, що цікавить представників 

середнього та великого аграрного бізнесу. 

Крім нового інформаційного ресурсу УКАБ, також функціонують сайти УКАБ-Сервіс: 

агенцій AgriEvent (http://www.agrievent.com.ua), AgriJob (http://www.agrijob.com.ua) та 

AgriSurvey (http://www.agrisurvey.com.ua). 

 
 

Відвідуваність сайту УКАБ за 2014 рік (www.ucab.ua) 
 

 

 

 

Перегляди Відвідувачі 

максимум в середньому максимум в середньому 

25 591 21 049 5 720 3 911 

http://www.ucab.ua/
http://www.agrijob.com.ua/
http://www.agrisurvey.com.ua/
http://www.ucab.ua/
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4. Заходи УКАБ 
 

4.1. Конференції  
 

Перелік основних конференцій УКАБ представлений нижче. 
 

Назва 
V Міжнародна конференція «Ефективне управління 
агрокомпаніями: постійна оптимізація витрат» 
 

Дата та місце 
проведення  

18 вересня 2014 року, Fairmont Grand Hotel, м. Київ 
 

Спонсори та партнери  

Спонсори: NewHolland Agriculture, Credit Agricole, Monsanto, Ag Growth 
International, BASF, Agco, PLUS, Bayer CropScience, Claas, Инго Украина, 
УкрСиббанк, John Deere, Case IH, Люстдорф, Спектр, Хорш, Піонер. 

За підтримки: 
Лейбніц-Інституту аграрного розвитку в Центральній та Східній Європі 

(IАМО) 
Східного комітету німецької економіки 

Основні спікери  

Др. Фабіо Чадад, Факультет аграрної та прикладної економіки, Університет 

Міссурі, США 
Альфонс Бальман, Директор, Лейбніц-Інституту аграрного розвитку в 
країнах з перехідною економікою 
Андреас Льохель, Керівник бізнес-групи «Байєр КропСайєнс» в Україні та 
країнах Північного Причорномор'я 
Філіп Хорш, Генеральний директор, Horsch Maschinen GmbH, Німеччина 
Лариса Бондарєва, Член правління, Креді Агріколь Банк 

Максим Маярчук, Керівник департаменту автоматизації виробничих 
процесів, Корпорація «Сварог Вест Груп» 
Наталія Хвостова, Директор з персоналу та комунікацій, КЕРНЕЛ 
Ольга Горбановська, Партнер відділу оподаткування та юридичних послуг, 
Керівник практики Human Capital, Ernst & Young 
Джейсон Крамлі, Директор в Україні, Ag Growth International 

Олександр Ліщук, Керівник відділу переробки олійних культур, Noble 

Resources Ukraine 

Кількість учасників 300 

Більш детальна 
інформація  

http://lfm.agrievent.com.ua/ 

  
 

Назва 
VІ Міжнародна конференція «Ведення агробізнесу в Україні: 
перспективи 2015» 

Дата та місце 
проведення  

4 грудня 2014 року, Fairmont Grand Hotel, м. Київ 
 

Спонсори та партнери  
Спонсори: NewHolland Agriculture, Credit Agricole, Monsanto, BASF, Agco, 
Bayer CropScience, Claas, УкрСиббанк, John Deere, Case IH. 

Основні спікери  

Володимир Лапа, Генеральний директор, Асоціація «Український клуб 
аграрного бізнесу»  

Гоча Тсопурашвілі, Заступник Міністра сільського господарства Грузії 
Максим Йовенко, Менеджер проекту з розробки сервісного портфоліо, 
Bayer CropScience 
Стефан Вербунт, Постійний радник проекту ЄС Твіннінг «Допомога у 
розвитку відкритого і прозорого ринку сільськогосподарських земель в 

Україні» 
Ігор Остапчук, Експерт аграрних ринків, Асоціація «Український клуб 
аграрного бізнесу» 
Аліна Жарко, Експерт аграрних ринків, Асоціація «Український клуб 
аграрного бізнесу» 
Олексій Ступак, Директор департаменту розвитку корпоративного бізнесу, 

Креді Агріколь Банк 
Олександр Гладун, Керівник бартерного відділу ТОВ «Монсанто Україна» 
Др. Еберхард Хаунхорст, Президент, Державне відомство із захисту прав 
споживачів та безпеки продуктів харчування Нижньої Саксонії, Німеччина 
Олександр Жемойда, Виконавчий директор, Асоціація «Український клуб 

аграрного бізнесу» 
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Олексій Сипко, Директор з маркетингу та продажів, Група компаній 
«Агрофьюжн» 

Володимир Завадовський, Генеральний директор, ТОВ «Галс ЛТД» 

Кількість учасників 300 

Більш детальна 
інформація  

http://da.agrievent.com.ua/ 

 

4.2 Форуми 
 
Форуми УКАБ у 2014 році 
 

Назва  
V. Голландсько-український форум з агробізнесу «Підвищення 
рентабельності українського картоплярства» 

Дата та місце 
проведення  

11 лютого, 2014 року, Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза» (Київ, вул. 
Салютна, 2Б), Міжнародна виставка «Зернові технології 2014» 

Спонсори та партнери  
Партнери: Посольство Королівства Нідерландів в Україні, Київський 

міжнародний контрактовий ярмарок 

Основні спікери  

Микола Гордійчук, віце-президент, Асоціація виробників картоплі 
Карст Вейнінг, Нідерландська організація картоплярства Голландії  
Адрі ван Хооф, голландський виробник картоплі в Україні 
Сергій Завгороднюк, генеральний директор, агрохолдинг 
Герман Вермеєр, президент консорціуму ПЛЮС 
Йос ван Меггелен, NVWA Голландська служба безпеки продуктів 

Кількість учасників 150 

Більш детальна 
інформація  

http://agrievent.com.ua/ru/anons-dutch-ukr-potato-forum-ru.html 

 

Назва  
III. Голландсько-український форум з тепличної індустрії 
"Прибуткове тепличне виробництво. Інвестиції в персонал і 
технології" 

Дата та місце 

проведення  

26 лютого 2014 року, Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза» (Київ, вул. 

Салютна, 2Б), Міжнародна виставка «Тепличне господарство 2014» 

Спонсори та партнери  
Посольство Королівства Нідерландів в Україні, Асоціація «Теплиці 
України», Виставкова компанія S-ТЕАМ 

Основні спікери  

Євгеній Чернишенко, президент асоціації «Теплиці України» 

Володимир Лапа, генеральний директор, асоціація "Український клуб 
аграрного бізнесу" 
Еверт Ян Краєнбрінк, радник з питань сільського господарства Посольства 
Королівства Нідерландів в Україні 
Паскаль ван Урс, VEK Adviesgroep BV 
Сергій Сидоров, ІТІ Агро 
Алекс ван Вінд, AIMC 

Ольга Шоломова, представник, ГрінПортХолланд Інтернешнл/Людвіг 
Свенссон 

Кількість учасників 150 

Більш детальна 

інформація  
http://agrievent.com.ua/ru/anons-dutch-ukr-greenhouse-forum-ru.html  

 

Назва  Міжнародний форум «Високомаржинальні культури» 

Дата та місце 

проведення  
6 березня, 2014 року, Radisson Blu Hotel, м. Київ 

Спонсори та партнери  NewHolland Agriculture, Syngenta, Green Express, TerraVita 

Основні спікери  

Володимир Лапа, генеральний директор, асоціація «Український клуб 
аграрного бізнесу» 

Максим Маярчук, директор департаменту автоматизації виробництва, 
корпорація «Сварог Вест Груп» 
Ярослав Бойко, директор, Іст Агро Сервіс 
Александр Вольтерс, директор, Агроконсалт АВ 
Олександр Турчинов, головний агроном, AgroGeneration 
Володимир Глимязний, головний агроном, агрохолдинг «Руно» 
Вадим Арістов, AgroMBA, KMBS 

Сергій Тимошенко, керівник напрямку олійних культур в країнах СНД, 
Syngenta 
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Кількість учасників 150 

Більш детальна 

інформація  
http://agrievent.com.ua/ru/anons-cash-crop-forum-2014-ru.html 

 
 

Назва  
V. Інвестиційний Агробізнес Форум 
 

Дата та місце 
проведення  

17 квітня 2014 року, готель «Прем’єр Палац», м. Київ 

Спонсори та партнери  
Спонсори: NewHolland Agriculture, BASF, УкрСиббанк, «Василь Кисиль и 

Партнеры». 

Основні спікери  

Руфат Алімарданов, голова регіонального представництва IFC в Україні та 
Білорусі 
Ігор Верхогляд, віце-президент, департамент інвестиційно-банківських 
послуг ІК Concorde Capital 

Хуб ван дер Вінне, експерт, Roland Berger Strategy Consultants 
Олена Волошина, керівник діяльності IFC в Україні 

Олександр Горбуля, заступник Голови Правління, ПАТ «Аграрний фонд» 
Вікторія Каплан, старший юрист, CMS Cameron McKenna 
Катерина Безсудна, регіональний менеджер з фінансування, NewHolland 
Agriculture 
Богдан Ропотілов, директор департаменту продажів корпоративним 

клієнтам, Комерційний банк 

Кількість учасників 160 

Більш детальна 
інформація  

http://agrievent.com.ua/ru/anons-investment-agribusiness-forum-2014-
ru.html    

 

Назва  
Форум «Ефективність використання точного землеробства в 
Україні» 

Дата та місце 

проведення  
5 червня 2014 року, Експоцентр, м. Київ 

Спонсори та партнери  NewHolland Agriculture, PLUS 

Основні спікери  

Ігор Остапчук, експерт аграрних ринків, асоціація «Український клуб 

аграрного бізнесу» 

Віталій Каращук, спеціаліст з точного землеробства, NewHolland Agriculture 
Наталія Панасюк, незалежний експерт 
Олег Москаленко, керівник відділу інформаційно-технологічного сервісу, 
IST AGRO SERVICE 

Кількість учасників 100 

Більш детальна 
інформація  

http://www.agrievent.com.ua/ru/anons-precision-farming-forum-2014-ru.html 

 

Назва  
Форум «Енергонезалежність – забезпечення економічної безпеки 

агрокомпанії» 

Дата та місце 
проведення  

30 жовтня 2014 року, КиївЕкспоПлаза, м.Київ 

Основні спікери  

Ігор Остапчук, експерт аграрних ринків, асоціація «Український клуб 

аграрного бізнесу» 

Надія Рязанова, Міжнародна фінансова корпорація 
Олександр Журавель, директор, ФГ «Журавель» 
Олексій Голуб, директор, ТОВ «Новий Елеватор» 
Георгій Гелетуха, Голова Правління, Біоенергетична асоціація України 

Кількість учасників 70 

Більш детальна 
інформація  

http://www.agrievent.com.ua/ru/anons-energy-forum-2014.html 

 

http://agrievent.com.ua/ru/anons-investment-agribusiness-forum-2014-ru.html
http://agrievent.com.ua/ru/anons-investment-agribusiness-forum-2014-ru.html
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4.3. Семінари  
 
Семінари УКАБ у 2014 році 

 

Назва  
Практичний семінар "Технологічні аспекти вирощування 
кукурудзи" 

Дата та місце 
проведення  

26 вересня 2014 року в Кагарлику на базі ТОВ "Віскар Агро" відбувся 

практичний семінар "Технологічні аспекти вирощування кукурудзи 

для студентів агрономічних спеціальностей провідних аграрних закладів 

України. 

На семінар з'їхались студенти 4-5 курсів агрономічних факультетів з різних 

куточків України: Одеси, Миколаєва, Херсона, Харкова, Житомира, Білої 

Церкви та Києва. 

 

Партнери Компанія «КВС-Україна» 

Ціль  

Надання студентам і випускникам агрономічних спеціальностей ВНЗ 

України всебічної інформації про технологічні особливості вирощування 
кукурудзи та їх відображення на практиці. 

 

 

4.4. Агродебати 
 

Протягом 2014 року було проведено: 

 

АгроДебати на тему 
 

«Регулювання в сфері карантину рослин: скільки втрачають 
сільгоспвиробники?» 

Дата та місце 
проведення 

19 червня 2014 року в Софіївському Гранд холі готелю «Прем’єр Палац» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Спікери 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Модератор: Володимир Лапа, генеральний директор, асоціація 
«Український клуб аграрного бізнесу» 
Учасники: 
Анатолій Максюта, перший заступник Міністра економічного розвитку і 

торгівлі України 
Олександр Потімков, перший заступник Голови Державної служби України 
з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва 
Михайло Оболонський, радник Міністра економічного розвитку і торгівлі 
України 
Андрій Челомбітко, заступник директора департаменту фітосанітарної 
безпеки, начальник управління карантину рослин, Державна ветеринарна 

та фітосанітарна служба України 
Вадим Чайковський, заступник начальника управління карантину рослин, 
начальник відділу карантину рослин, Державна ветеринарна та 
фітосанітарна служба України 
Леонід Козаченко, президент, Українська аграрна конфедерація 

Володимир Клименко, президент, Українська зернова асоціація 
Олександр Каліберда, заступник керівника проекту USAID  Агроінвест 

Денис Соболєв, менеджер з питань стратегічного 
розвитку/Агропромисловий комплекс, Американська торгівельна палата в 
Україні  
Ірина Душник, менеджер Комітету з зернових та олійних культур, 
Європейська Бізнес Асоціація (EBA) 
Олег Нів’євський, експерт проекту "Інвестиційний клімат в аграрному 

секторі України", Міжнародна фінансова корпорація 
Вікторія Гонсалес, радник з юридичних питань проекту "Інвестиційний 
клімат в аграрному секторі України", Міжнародна фінансова корпорація 
Сергій Глущенко, радник з правових питань, проект IFC "Інвестиційний 
клімат в Україні", Міжнародна фінансова корпорація 
Олена Крисенко, комерційний директор, Індустріальна молочна компанія 
Інна Мєтєлєва, заступник Голови Правління, корпорація «Сварог Вест 

Груп» 
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Руслана Музичко, віце-президент, адвокат, юридична фірма «Александров 
і партнери»                                                                                                                   

Головні теми до 
обговорення 

• Система регулювання карантину рослин: поточна ситуація в Україні. 

• Які недоліки системи регулювання у сфері карантину рослин і які втрати 
несе сьогодні український бізнес? 

• Досвід Європейського Союзу щодо системи регулювання в сфері 
карантину рослин. 

• Вдосконалення нормативно-правових актів системи регулювання 
карантину рослин: які прогнози? 

 
 

 

АгроДебати на тему 
 

 «Перспективи вітчизняної цукрової галузі на європейському 
ринку» 

Дата та місце 

проведення 
16 грудня 2014 року в конференц-залі «Київ» Фермонт Гранд Готелю  

Спікери 
 

Модератор: Олександр Жемойда, виконавчий директор, асоціація 
«Український клуб аграрного бізнесу» 
Учасники:  
Інгке Даймель, відділ розвитку бізнесу компанії «КВС ЗААТ АГ», Німеччина  

Тарас Висоцький, директор, УКАБ Сервіс 
Петро Борисюк, перший заступник Голови Правління НАЦУ «Укрцукор»  

   

Головні теми до 
обговорення 

• Кон’юнктура ринку цукру в Україні  
• Ефективність виробництва цукру, сировинна та енергетична залежність 
• Ефективність виробництва цукрових буряків (агротехнологія) 

• Проблеми якості цукру та відповідності вітчизняних стандартів вимогам 
глобального ринку. 

• Очікувані зміни на ринку ЄС після 2017 року 
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5. Міжнародні проекти 
 

5.1. 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.  

Зразком успішного тривалого співробітництва з посольствами іноземних країн є плідна 

співпраця із посольствами Нідерландів, Франції, Німеччини, з якими УКАБ організував і 

провів цілий ряд семінарів і конференцій. У 2014 році конструктивні робочі стосунки 

склались також з іншими посольствами, зокрема, Великобританії, Ізріїлю та Італії. 

Продовжується співробітництво із Міжнародною фінансовою корпорацією, Європейським 

банком реконструкції та розвитку, Організацією економічного співробітництва і розвитку. 

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. Іншим заходом, який УКАБ започаткував у 2014 році, стала «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.  

Намагаючись донести позиції українського бізнесу і відстояти його інтереси, після 

підписання Договору про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі з ЄС та надання 

Єврокомісією України преференцій з торгівлі УКАБ активно взяв участь у процесі підтримки 

аграрних компаній України, які орієнтовані на експорт своєї продукції на ринки Євросоюзу. 

 

5.2. Міжнародні візити 
 

Green Week 2014 (Берлін, Німеччина). У січні 2014 року в Берліні проводилася 

найбільша у світі виставка продовольства, сільського господарства та садівництва «Зелений 

Тиждень» 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 5 представників асоціації з 16 по 19 січня відвідала виставкові 

заходи та взяла участь в офіційній церемонії відкриття «Зеленого Тижня», спільній дискусії 

Міністрів сільського господарства, міжнародній експертній бізнес-групі. УКАБ взяв участь у 

панельній дискусії «Східна Європа як ключовий регіон для вирішення глобальної проблеми 

харчової безпеки» зі спеціальним акцентом на Україні. Одним із ключових заходів став 

«Вечір українського агробізнесу», організований УКАБ спільно зі Східним комітетом німецької 

економіки за підтримки Посольства України в Німеччині. Прийом відвідали близько 100 

представників німецьких та українських аграрних компаній та організацій. В рамках офіційної 

частини прийому було підписано договір про співпрацю між Асоціацією «Український клуб 

аграрного бізнесу» (УКАБ) та Союзом машинобудівників Німеччини (VDMA). 

 

Ознайомча поїздка з вивчення підходів регулювання молочної галузі в ЄС та 

Україні (Польща). У листопаді 2014 УКАБ організував ознайомчу поїздку для представників 

уряду, аграрного комітету Верховної Ради, Міністерства аграрної політики та продовольства 

України, Ветеринарної та фітосанітарної служби з вивчення підходів до регулювання ринку 

молока в ЄС, а також досвіду Польщі в адаптації законодавства до європейських вимог. У 

поїздці також взяв участь генеральний директор УКАБ Володимир Лапа. 

 

Найбільша сільськогосподарська виставка новинок і тенденцій рослинництва 

відбулася 17-19 червня в Міжнародному рослинницькому центрі DLG (Бернбург-

Штренцфельд, Німеччина). На виставці був представлений повномасштабний огляд ринку: 

від сортів, добрив і засобів захисту рослин до виробничих технологій, сервісних послуг, 

засобів виробництва і напрямів інвестування. У роботі виставки взяли участь члени асоціації 

та співробітники УКАБ. 
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 EuroTier-2014 (Ганновер, Німеччина). З 11 по 14 листопада 2014 року в Ганновері 

проходила виставка EuroTier - найбільша в світі виставка професійного тваринництва. УКАБ 

організував VIP-тур для компаній-членів асоціації.  

 

5.3. Міжнародні проекти 
 

Міжнародні проекти УКАБ 

 

У 2014 році УКАБ продовжив працювати над рядом грантів і отримав нові гранти 

міжнародних організацій на виконання міжнародних проектів. УКАБ продовжив роботу над 

проектом в рамках програми USAID АгроІнвест «Програма формування можливостей 

галузевих асоціацій агропромислового комплексу проводити аналіз аграрної політики і 

відстоювати інтереси своїх членів». Також співробітники УКАБ пройшли підвищення 

кваліфікації завдяки іншому проекту програми USAID АгроІнвест «Проведення навчальних 

курсів з розвитку організаційної спроможності галузевих організацій та громадських 

організацій агропромислового комплексу України». 

УКАБ взяв активну участь у кампанії «Сильніше разом!», яку ініціювала Європейська 

Комісія. Продовженням цієї кампанії став проект «Україна може!», який був ініційований 

громадською організацією «Центр UA» та підтриманий фінансово Посольством Великобританії 

в Україні. УКАБ став партнером з виконання проекту, організувавши три регіональних 

семінару у Харкові, Запоріжжі та Львові для керівництва аграрних компаній, які бачать 

перспективу у виході зі своєю продукцією на ринки країн Євросоюзу. Крім того, в рамках 

проекту, експерти УКАБ спільно з партнерами юридичної компанії надають он-лайн 

консультації з питань вимог до продукції і процедур, необхідних для виходу на ринок ЄС. У 

рамках іншого проекту за підтримки Посольства Великобританії в Україні, а також за 

підтримки проекту Німецько-український агрополітичний діалог УКАБ розробив і опублікував 

довідник «Експорт української агропродовольчої продукції в Європейський Союз в умовах 

поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі». 

Також, за запитом членів УКАБ, були ініційовані та проведені два семінари в рамках 

програми ЄС TAIEX "Вимоги Європейського Союзу до імпортованої продукції тваринництва» і 

"Вимоги Європейського Союзу до імпортованої продукції плодоовочівництва і ягідництва», які 

успішно пройшли у вересні та жовтні 2014 року. 

 

Членство УКАБ в міжнародних організаціях 

 

Влітку 2014 року УКАБ став членом Німецького сільськогосподарського товариства 

DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft), яке останнім часом орієнтоване на 

міжнародне співробітництво в галузі сільськогосподарського виробництва та харчової 

промисловості. 

 

Крім того, в січні 2014 року УКАБ підписав Меморандум про співпрацю з Союзом 

машинобудівників Німеччини (VDMA). 
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6. Соціальні проекти 
 
 

6.1. Всеукраїнський день молодого агронома 
 

25 червня 2014 року на базі дослідницької станції «Байєр Агро Арена» (Полтавська 

область, Хорольський р-н, 250-й км траси Київ-Харків) та 26 червня 2014 року на базі 

дослідницької станції «Байєр Агро Арена Захід» (Тернопільська обл., с. Кам'янки, 183-й км 

траси Хмельницький-Тернопіль) були проведені практичні семінари для студентів і 

випускників агрономічних спеціальностей ВНЗ України під назвою «Всеукраїнський день 

молодого агронома», в яких взяли участь понад 80 студентів.  

Ціллю заходу було надати студентам і випускникам агрономічних спеціальностей ВНЗ 

України всебічну інформаціюї про сучасні технології вирощування сільськогосподарських 

культур і демонстрація їх особливостей на практиці на дослідницьких станціях. 

 

6.2. Всеукраїнський конкурс «Найкращі студентські ідеї для 
агробізнесу» 

 
 

У квітні 2014 року асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) та агенція 

AgriJob ініціювали соціальний проект «Найкращі студентські ідеї для агробізнесу». 

Метою проекту став пошук обдарованих студентів і сприяння налагодженню комунікації 

між роботодавцями та молодими фахівцями, сприяння інноваційному розвитку агробізнесу, а 

також працевлаштуванню талановитих випускників. 

Студенти, які долучилися до участі у конкурсі, об’єдналися у команди з 3-5 осіб і 

надіслали свої ідеї для агробізнесу до УКАБ. П’ять найкращих ідей були презентовані 

командами на окремій сесії VI Міжнародної конференції «Ведення аграрного бізнесу в 

Україні: перспективи 2015 року» 4 грудня 2014 року. Переможці отримали грошові 

винагороди та можливість пройти стажування в компаніях-партнерах. 

 

6.3. «Три молочних продукти на день» 
 

У 2014 році асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» продовжила участь у 

проекті «Три молочних продукти на день». Ініціювали проект компанії-лідери ринку 

молочних продуктів України. Проект здійснюється у партнерстві з Європейською Бізнес 

Асоціацією та Асоціацією виробників молока за підтримки Міністерства аграрної політики та 

продовольства України, а також Міністерства охорони здоров'я України. 

Мета проекту полягає у зміні негативної тенденції до зниження споживання 

молокопродуктів в Україні, стимулюванні їх споживання через ознайомлення з корисними 

властивостями і спростування негативних міфів про молочні продукти в онлайн- і офлайн-

ЗМІ, організацію та проведення дегустаційних заходів, візитів на молочні ферми і 

молокопереробні підприємства. 

Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» взяла участь у написанні новин для 

веб-сторінки проекту, а агенція AgriSurvey УКАБ підготувала дослідження споживчих міфів. 

Наприкінці 2014 року агенція AgriSurvey провела другу хвилю всеукраїнського опитування в 

рамках проекту «3 молочних продукти на день» для Європейської бізнес асоціації та групи 

компаній, що займаються виробництвом молочної продукції. Предметом дослідження стали 

частота споживання молочної продукції та довіра до молочної продукції фабричного 

виробництва серед дорослого міського населення України (споживацькі міфи). Нагадаємо, що 

у 2013 році  агенція AgriSurvey  виграла тендер на проведення дослідження споживацьких 

міфів про молочні продукти та результатів рекламної кампанії «3 молочних продукти на 

день». 
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7. Дослідження УКАБ 
 

7.1. Дослідження УКАБ 
 

Дослідження в УКАБ здійснюються агенцією AgriSurvey, яке надає повний спектр 

мульти-клієнтських та індивідуальних досліджень для ключових гравців у сільському 

господарстві та у суміжних галузях.  

Агенція 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, засобів та 

послуг.   

Починаючи з щомісячних бюлетенів з інформацією щодо поточних новин аграрного 

сектору і закінчуючи детальними дослідженнями ринків, агенція AgriSurvey надає своїм 

клієнтам інформацію та знання, необхідні для підвищення ефективності ведення бізнесу.  

Агенція AgriSurvey має досвід проведення досліджень в таких галузях як:  

- 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 AgriSurvey у 2014 році були вітчизняні та міжнародні компанії й 

підприємства, від яких ми отримали позитивні відгуки щодо якості проведених досліджень.  

Дослідження AgriSurvey 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. 

 

 

7.2. Мультиклієнтські дослідження 
 

Альбом технологічних карт 2015 

 

В альбомі висвітлено 80 реальних технологічних підходів кращих сільськогосподарських 

підприємств України у виробництві основних сільськогосподарських культур: пшениці, 

ячменю, кукурудзи, соняшнику, сої, ріпаку. Кожна технологічна карта містись коротку 

інформацію про господарство, опис технології, аналіз витрат та економічної ефективності 

виробництва і опис технологічних операцій з культурою в хронологічному порядку. Експерти 

AgriSurvey особисто відвідали усі господарства та провели зустрічі з агрономами та 

керівниками господарств, щоб зібрати усю необхідну інформацію про практики виробництва 

основних культур. 

 

Агробарометр 3.0 попит на насіння та агрохімію – 2014 

 

На основі опитування сільськогосподарських виробників були проаналізовані плани 

аграрних виробників щодо купівлі насіння основних культур, засобів захисту рослин та 

мінеральних добрив у 2015 році. Встановлені фактори  вибору засобів  

сільськогосподарського виробництва,  особливості співпраці з дилерами, а також стратегії 

скорочення витрат у разі погіршення економічної ситуації на підприємстві.   

 

Агробарометр 2.1 попит на сільськогосподарську техніку – 2014  

 

На основі опитування сільськогосподарських виробників був проаналізований попит на 

с/г техніку у 2014-2015 роках. Крім того, у дослідженні була визначена потреба у с/г техніці, 

частота оновлення с/г техніки незалежними с/г виробниками, встановлені фактори вибору 

с/г техніки,  особливості придбання техніки в лізинг, а також стратегії співпраці з дилерами.  
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Найбільші аграрні холдинги України 2014 

 

Дослідження найбільших виробників рослинницької й тваринницької продукції серед 

аграрних холдингів, рейтинг агрохолдингів за виробництвом валової продукції сільського 

господарства та за кількістю оброблюваної землі, а також аналіз структурних змін посівних 

площ під урожай 2014/2015 МР. В дослідженні вперше представлена інформація про 

структурні зміни посівних площ під урожай 2014/2015 МР в розрізі культур та категорій 

господарств. Наведений порівняльний аналіз конкурентоспроможності агрохолдингів і 

незалежних сільськогосподарських підприємств за показниками собівартості та прибутковості 

виробництва. Наводяться оцінки оптимальної урожайності та продуктивності в залежності від 

собівартості виробництва. 

 

Агропродовольчий спектр України 

Дослідження розвитку ТОП-виробників, експортерів та імпортерів продукції 

рослинництва, тваринництва, харчової промисловості та ресурсів сільськогосподарського 

виробництва, їх долі ринку та загальні тренди в галузі. У дослідженні надається експертна 

оцінка факторів, що впливають на ринкові зміни. Публікація також містить списки ТОП-

компаній галузей рослинництва, тваринництва, переробки с/г продукції та постачальників 

ресурсів с/г виробництва відповідно до їхніх виробничих показників та обсягів торгівлі. 

 

Ведення аграрного бізнесу в Україні 2014  

 

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 2014 

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.  

 

7.3. Індивідуальні дослідження 
 

За 2014 рік агенцією AgriSurvey було проведено 17 індивідуальних досліджень, 6 з яких 

– всеукраїнські опитування с/г виробників та населення України.  

Навесні 2014 року експерти AgriSurvey провели повномасштабне всеукраїнське 

дослідження вирощування кукурудзи особистими селянськими господарствами. У 

результаті було сформовано експертну думку щодо перспектив розширення ринку гібридів 

кукурудзи на індивідуальні господарства, зайняті в аграрному виробництві, та щодо 

достовірності статистичної інформації, наданої державною службою статистики. Особливістю 

дослідження був польовий етап збору даних, під час якого експерти особисто відвідали села 

у 13 областях України і особисто опитали 500 селянських господарств. 

 

Навесні 2014 року агенцією AgriSurvey  було проведене унікальне дослідження щодо 

ставлення до генетично модифікованого посівного матеріалу серед 

сільськогосподарських виробників. Опитування проводилося у дві хвилі і дало можливість 

порівняти ставлення до генетично модифікованого насіння крупних аграрних виробників  та 

агрохолдингів зі ставленнями незалежних с/г виробників. Наступного року планується 

розширити дане опитування й опитати не лише с/г виробників, але й трейдерів.  
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8. 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. Вперше в Україні у 2012 році асоціацією 

«Український клуб аграрного бізнесу» була запропонована та впроваджена модульна 

система, яка складається з основних модулів, що розкривають весь виробничий, 

управлінський та маркетинговий цикл в рослинництві та плодівництві. У 2013 році був 

відкритий новий напрям АгроШколи УКАБ – «Управління молочним бізнесом». З 2014 року, 

разом із функціонуванням вже діючих напрямів, були відкриті нові школи агровиробництва – 

«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 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 безкоштовних виступів на модулях АгроШколи УКАБ, а також 

надає членам асоціації знижки на участь в модулях та на супутні послуги. 

 

8.1. АгроШкола УКАБ «Рослинництво»  
 

Перелік ключових модулів АгроШколи УКАБ представлені в таблицях нижче. 

 

 
Сівба 

Дата і місце проведення  24.01.2014 – 25.01.2014, м. Київ, вул. Жилянська, 146 

Спонсори і партнери 

Генеральный партнер: компанія New Holland  

Партнери: KUHN Україна, корпорація «Сварог Вест Груп», 
Індустріальна молочна компанія, Saatbau, Ерідон, Пьотінгер Україна, 
ФГ «Журавель» 

Кількість участників 28 

Тематика модулю 

- Посівний матеріал, технологія сівби (строки, способи, глибина)  
- Структура сівозміни, порівняльна характеристика сучасних 

технологій 
- Комплекс агрономічних знань для забезпечення планового врожаю 
- Технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур (в 

т.ч. ЗЗР (строки, кількість, види), план внесення добрив) 
- Виконання окремих технологічних процесів 

Детальніша інформація  http://ucab.ua/files/AgriSchool/Arhiv/2014/Sivba_2014.pdf  

 

Агрохімія 

Дата і місце проведення  27.02.2014 – 28.02.2014, м. Київ, вул. Жилянська, 146 

Спонсори і партнери Генеральный партнер: компанія New Holland  

Партнери: KUHN Україна, корпорація «Сварог Вест Груп», Індустріальна 
молочна компанія, НВК «Фрея-Агро», агрохолдинг «Руно», BASF, 
Syngenta 

http://ucab.ua/files/AgriSchool/Arhiv/2014/Sivba_2014.pdf
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Кількість участників 29 

Тематика модулю - Система захисту посівів від бур’янів, хвороб, шкідників 
- Система удобрення. Вивчення агрохімічної картограми 
- Визначення потреби в органічних та мінеральних добривах в 

сівозміні під визначені культури на запланований урожай залежно 
від ґрунту 

- Аналіз фактичного внесення добрив у підприємстві 

- Оптимальні строки внесення ЗЗР і контроль ефективності обробки 
Детальніша інформація  http://ucab.ua/files/AgriSchool/Arhiv/2014/3th_AgriSchool_27022014.pdf  

 

Виїзний фаховий бізнес-тур на тему «Зберігання врожаю» на виробничі потужності компанії 
«Агрокультура» 

Дата і місце проведення  19.09.2014, Львівська обл., Буський р-н., смт. Красне 

Спонсори і партнери Генеральний партнер: компанія New Holland  

Партнери: KUHN Україна, Індустріальна молочна компанія, Корпорація 
«Сварог Вест Груп», «Агрокультура» 

Кількість участників 25 

Тематика модулю - Ринок зернових та олійних культур в 2014/2015 м.р. 

- Порівняння технологій виробництва основних сільськогосподарських 
культур в провідних господарствах України 

- Як забезпечити мінімальні витрати при зберіганні тонни врожаю  
Детальніша інформація http://ucab.ua/files/AgriSchool/Arhiv/2014/modul_agrocultura.pdf  

 

 

Експорт зернових та олійних культур 

Дата і місце проведення  11.12.2014, Парк-готель KRAKOW, м. Київ, Брест-Литовське шосе, 8-А 

Спонсори і партнери Генеральный партнер: компанія New Holland  

Партнери: KUHN Україна, Корпорація «Сварог Вест Груп», 
Індустріальна молочна компанія 

Кількість участників 33 

Тематика модулю - Питання експорту зернових та олійних та розгляд актуальних 
проблем при експорті 

- Як збільшити реалізацію сільськогосподарської продукції за 
рахунок експорту (в т.ч. на ринках ЄС) 

- Планування і контроль. Управлінський облік 
- Особливості співпраці з митним брокером 
- Особливості логістики при здійсненні ЗЕД в агробізнесі 

Детальніша інформація  http://ucab.ua/files/AgriSchool/Arhiv/2014/AgriSchool_11122014.pdf  

 

8.2. АгроШкола УКАБ «Плодівництво та Ягідництво» 
 

Вирощування ягід суниці 

Дата і місце проведення  17.04.2014 – 18.04.2014, м.Київ, пр.-т Перемоги, 135 

Конференц-зала готельного комплексу «Верховина» 

Спонсори і партнери 
Партнери: Швейцарська Конфедерація, Швейцарське Бюро 

http://ucab.ua/files/AgriSchool/Arhiv/2014/3th_AgriSchool_27022014.pdf
http://ucab.ua/files/AgriSchool/Arhiv/2014/modul_agrocultura.pdf
http://ucab.ua/files/AgriSchool/Arhiv/2014/AgriSchool_11122014.pdf
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Співробітництва в Україні, ТОВ «Агрофірма «ВЕСНА-2011» 

Кількість участників 30 

Тематика модулю - Агротехніка вирощування суниці у відкритому ґрунті. 
Сільгоспмашини. 

- Сорти для вирощування суниці у відкритому і захищеному грунті. 

Садивний матеріал і вплив його якості на продуктивність 
насаджень 

- Технології вирощування з використанням мульчуючого матеріалу. 
Використання мульчуючих матеріалів. Використання агроволокна 
для отримання ранньої продукції суниці 

- Краплинне зрошення і фертигація. Режими зрошення і особливості 
кореневого і позакореневого живлення рослин 

- Основні хвороби та шкідники при вирощуванні суниці і системи 
боротьби з ними 

- Вирощування ранньої і позасезонної продукції в теплицях. Типи 
укриттів, режими вирощування, строки садіння та особливості 

догляду за насадженнями 
- Гідропонна і вертикальна культура суниці 

- Тара і упаковка ягід суниці 
- Економіка вирощування ягідної продукції суниці. Канали реалізації 
- Переробка нестандартної продукції суниці 

Детальніша інформація  http://ucab.ua/files/AgriSchool/Arhiv/2014/strawberries.pdf  

 

Вирощування ягід малини та ожини 

Дата і місце проведення  19.06.2014 – 20.06.2014, м.Київ, пр.-т Перемоги, 135 

Конференц-зала готельного комплексу «Верховина» 

Спонсори і партнери Партнери: Швейцарська Конфедерація, Швейцарське Бюро 

Співробітництва в Україні, ТОВ «Українська ягода» 

Кількість участників 29 

Тематика модулю - Технології вирощування малини і ожини звичайних і ремонтантних 

сортів 
- Сорти для вирощування малини і ожини. Садивний матеріал і 

вплив його якості на продуктивність насаджень 
- Особливості облаштування шпалери для вирощування інтенсивних 

насаджень малини і ожини 
- Краплинне зрошення і фертигація. Режими зрошення і особливості 

кореневого і позакореневого живлення рослин 
- Основні хвороби та шкідники при вирощуванні малини і ожини та 

системи боротьби з ними 
- Тара і упаковка ягід малини і ожини. Економіка вирощування 

ягідної продукції малини і ожини 

- Переробка нестандартної продукції малини і ожини. 
Заморожування свіжих ягід малини і ожини 

Детальніша інформація  http://ucab.ua/files/AgriSchool/Arhiv/2014/2_module_berry.pdf  

 

Вирощування смородини, аґрусу та інших ягідних культур 

Дата і місце проведення  04.09.2014 – 05.09.2014, м.Вінниця, вул. Пушкіна, 4 

Конференц-зала готельного комплексу «Поділля» 

Спонсори і партнери Партнери: Швейцарська Конфедерація, Швейцарське Бюро 
Співробітництва в Україні, ФГ «Ягідне-МС», ТОВ «Декоплант», 
Подільська дослідна станція Інституту Садівництва НААН України 

http://ucab.ua/files/AgriSchool/Arhiv/2014/strawberries.pdf
http://ucab.ua/files/AgriSchool/Arhiv/2014/2_module_berry.pdf
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Кількість участників 50 

Тематика модулю - Агротехніка вирощування смородини і аґрусу. Екологічні аспекти 
місця вирощування смородини, аґрусу та нішевих культур 

- Технології вирощування смородини і аґрусу для ручного і 
механізованого збирання врожаю 

- Сорти для вирощування смородини, аґрусу та інших культур. 
Садивний матеріал і вплив його якості на продуктивність 

насаджень 
- Краплинне зрошення і фертигація. Режими зрошення і особливості 

кореневого та позакореневого живлення рослин 
- Основні шкідники та хвороби при вирощуванні смородини та 

аґрусу і системи боротьби з ними 
- Тара і упаковка ягід смородини, аґрусу та інших культур. 

Економіка вирощування ягідної продукції 

- Переробка нестандартної продукції смородини, аґрусу та інших 
ягідних культур 

Детальніша інформація  http://ucab.ua/files/AgriSchool/Arhiv/2014/3_module_berry.pdf  

 

Збирання, транспортування, зберігання та особливості реалізації продукції плодівництва 

Дата і місце проведення  09.10.2014 – 10.10.2014, Чернівецька область, Сокирянський р-н, 
с.Ломачинці, ТК «Услад» 

Спонсори і партнери Партнери: Швейцарська Конфедерація, Швейцарське Бюро 
Співробітництва в Україні, Корпорація «Сварог Вест Груп» 

Кількість участників 31 

Тематика модулю - Складання плану збирання та реалізації врожаїв плодів 
- Організація ручного збирання плодів, час та техніка збирання 

плодів (за групами, видами) 

- Організація механізованого збирання плодів, час та техніка 
збирання плодів (за групами, видами) 

- Товарна обробка плодів: сортування, калібрування, пакування (за 

групами, видами, сортами) 
- Інвентар, тара та матеріали для збирання плодів 
- Транспортування та зберігання плодів (за видами, групами, 

сортами) 
- Особливості реалізації продукції (за видами, групами, сортами) 
- Фізіологічні аспекти режиму зберігання продукції 

- Технічне забезпечення оптимального врожаю 
Детальніша інформація  http://ucab.ua/files/AgriSchool/Arhiv/2014/4th_AgriSchool_09102014.pdf   

 

Підготовка ґрунту та закладка плодового саду 

Дата і місце проведення  23.10.2014 – 24.10.2014, Закарпатська область, м. Ужгород, 
конференц-зала готелю «Ужгород» 

Спонсори і партнери Партнери: Швейцарська Конфедерація, Швейцарське Бюро 
Співробітництва в Україні, ТОВ «ГолландПлант Україна», ТОВ «Яблогруп 
Закарпаття», ПП Ковач В.В., ТОВ «Артос», ФГ «Інтер Агро» 

Кількість участників 28 

Тематика модулю - Вибір місця для закладання саду (ґрунтові умови: механічний, 
хімічний склад ґрунту для різних груп, видів сортів) 

- Підготовка площі для закладання саду: 
 організація основного обробітку ґрунту під закладку саду 

 організація території саду, планування кварталів, захисних 
насаджень, дорожньої та зрошувальної мережі 

 системи розміщення дерев у саду 

http://ucab.ua/files/AgriSchool/Arhiv/2014/3_module_berry.pdf
http://ucab.ua/files/AgriSchool/Arhiv/2014/4th_AgriSchool_09102014.pdf
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 площі живлення дерев 
 підбір та розміщення плодових порід і сортів у саду з урахування їх 

економічної ефективності 

- Час та техніка посадки плодових дерев у сад 
- Установка шпалери і її типи 
- Установка краплинного зрошення 
- Сільськогосподарська техніка для закладки та за доглядом саду 
- Організація захисту насаджень від граду та заморозків  

Детальніша інформація  http://ucab.ua/files/AgriSchool/Arhiv/2014/5th_AgriSchool_23102014.pdf  

 

Формування, обрізка, догляд за плодовими деревами 

Дата і місце проведення  13.11.2014 – 14.11.2014, м. Вінниця, вул. Тиврівське шосе, 2, 
конференц-зала готелю «Версаль» 

Спонсори і партнери Партнери: Швейцарська Конфедерація, Швейцарське Бюро 

Співробітництва в Україні, ТОВ «Агро-Еталон»  

Кількість участників 30 

Тематика модулю - Аналіз виробничої діяльності поточного року та стратегія захисту 
багаторічних насаджень у 2014 році 

- Особливості обрізування плодових дерев та значення обрізки (за 
видами, групами і т.д.) 

- Види, строки та ступені обрізування плодових дерев 
- Техніка обрізування дерев у саду. Формування крони в молодих 

садах 

- Інструменти, інвентар та матеріали для обрізування дерев в саду 
- Породно-сортові та вікові особливості обрізування яблуні і груші 
- Догляд за штамбами та скелетними гілками, побілка дерев, 

очистка від мертвої кори, лікування ран 
- Ремонт і реконструкція плодових насаджень 

Детальніша інформація  http://ucab.ua/files/AgriSchool/Arhiv/2014/AgriSchool_13112014.pdf  

 

 

 

8.3. АгроШкола УКАБ «Управління молочним бізнесом» 
 

Менеджмент відтворення та ветеринарний сервіс 
 

Дата і місце проведення  03.04.2014 – 04.04.2014, Німецький аграрний центр, с.Поташ, 
Маньківський р-н, Черкаська обл. 

Спонсори і партнери Генеральний партнер: компанія New Holland  
Партнери: Посольство Держави Ізраїль в Україні, компанія «Данон», 

KUHN Україна, Індустріальна молочна компанія, Корпорація «Сварог 

Вест Груп», ТОВ «Кищенці», Корпорація «Украгротех» 
Кількість участників 35 
Тематика модулю - Вирощування ремонтного молодняку 

- Системи управління стадом (вибір породи, формування 
виробничих груп за періодами лактації) 

- Проблеми репродукції худоби 

- Переваги акушерсько-гінекологічної диспансеризації 
- Оптимізація сервіс-періоду дійних корів 
- Ветеринарно-санітарний аналіз продукції скотарства 
- Аналіз причин і перспективи лікування незаразних хвороб худоби 
- Проблеми та профілактика інфекційної патології худоби 

Детальніша інформація  http://ucab.ua/files/AgriSchool/Arhiv/2014/UMB3_03042014.pdf  

 

Корми та кормовиробництво.  
Нормована годівля корів 

Дата і місце проведення  06.06.2014 – 07.06.2014, м.Київ, пр.-т Перемоги, 135 

http://ucab.ua/files/AgriSchool/Arhiv/2014/5th_AgriSchool_23102014.pdf
http://ucab.ua/files/AgriSchool/Arhiv/2014/AgriSchool_13112014.pdf
http://ucab.ua/files/AgriSchool/Arhiv/2014/UMB3_03042014.pdf
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Конференц-зала готельного комплексу «Верховина» 
Спонсори і партнери Генеральний партнер: компанія New Holland  

Партнери: Посольство Держави Ізраїль в Україні, компанія «Данон», 

KUHN Україна, Індустріальна молочна компанія, Корпорація «Сварог 
Вест Груп», Пьотінгер Україна, Шауманн, СТОВ «Агрофірма «Маяк» 

Кількість участників 30 
Тематика модулю - Корми, які використовуються в молочному скотарстві 

- Комбікорми для телят 
- Схеми використання замінників незбираного молока 
- Сучасні системи оцінки поживності кормів: переваги та практичні 

аспекти застосування 
- Комбікорм-концентрат в молочному скотарстві (забезпечення 

мінімально необхідних рівнів мінералів і 
- вітамінів) 
- Специфіка нормування потреби в різні фази виробничого 

використання: підходи і загальні принципи 

- Ефективність факторіального методу нормування потреби дійних 

корів у чистій енергії лактації та кишково- 
- засвоюваному протеїні 

Детальніша інформація  http://ucab.ua/files/AgriSchool/Arhiv/2014/8.pdf   

 
 

Агроменеджмент та агрофінанси 
 

Дата і місце проведення  25.09.2014 – 26.09.2014, м.Вінниця, вул. Пушкіна, 4 
Конференц-зала готельного комплексу «Поділля» 

Спонсори і партнери Генеральний партнер: компанія New Holland  
Партнери: Посольство Держави Ізраїль в Україні, компанія «Данон», 
KUHN Україна, Індустріальна молочна компанія, Корпорація «Сварог 
Вест Груп», СТОВ Писарівка 

Кількість участників 31 

Тематика модулю - Стан молочного сектору в Україні та світі 
- Собівартість виробництва молока: досвід України та ЄС 

- Оцінка фінансового стану підприємства. Підприємство-факт. Break-
Even-Point аналіз. Маржинальний прибуток. Поріг виробництва 

- Бізнес-прогнозування та планування 
- Взаємозв'язок між виробничими і фінансовими показниками 

молочного господарства 
- Доцільність і обґрунтованість інвестицій у розвиток виробництва 

молока 
- Критерії для прийняття управлінських рішень в молочному 

виробництві 
Детальніша інформація  http://ucab.ua/files/AgriSchool/Arhiv/2014/5th_AgriSchool_25092014.pdf  

 
Корми та кормовиробництво.  

Генерація 2015 
Дата і місце проведення  07.11.2014 – 08.11.2014, м.Київ 

готельний комплекс «Верховина» 

Спонсори і партнери Генеральний партнер: компанія New Holland  
Партнери: Компанія «Данон», KUHN Україна, Індустріальна молочна 
компанія, Пьотінгер Україна, ТОВ «Острійківське», ПП Агрофірма 
«Розволожжя», ТОВ «Кищенці» 

Кількість участників 60 
Тематика модулю - Втрата сухої речовини кормів – втрати фінансів та поживної 

цінності 
- Основи ферментації, запобіжні цілі, індикатори втрат 
- Особливості заготівлі, приготування та роздачі кормів 
- Годівля молочної худоби, нові можливості лабораторних аналізів 

кормів 
- Технологія заготівлі трав’яного силосу 

Детальніша інформація  http://ucab.ua/files/AgriSchool/Arhiv/2014/AgriSchool_7112014.pdf  

 

 

 

http://ucab.ua/files/AgriSchool/Arhiv/2014/8.pdf
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8.4. АгроШкола УКАБ «Управління якістю картоплі» 
 

 
Управління якістю картоплі. Складові успіху 

Дата і місце проведення  05.06.2014 – 06.06.2014, конференц-зала компанії 

"ВР АГРОСОЛЮШІОНС", вул. Садова, 26, Новосілки, м. Київ 

Спонсори і партнери Партнери: ВР АГРОСОЛЮШІОНС, ФГ "Журавушка" 

Кількість участників 25 

Тематика модулю - Сортовий потенціал картоплі в Україні. Вибір сорту в залежності 
від напрямку її використання 

- Технічні можливості для якісного вирощування і зберігання 
картоплі 

- Ефективність застосування протруйників та ґрунтових 

гранульованих інсектицидів на картоплі 
- Основи якісного застосування пестицидів 
- Методи зрошення картоплі. Фертигація 
- Особливості краплинного зрошення картоплі 
- Особливості систем живлення картоплі 
- Ринок ранньої картоплі 2014 р.: cтатус і прогноз цін 

Детальніша інформація  http://ucab.ua/files/AgriSchool/Arhiv/2014/7.pdf  

 

8.5. Навчально-практичний тренінг АгроШколи УКАБ 
 

Навчально-практичний тренінг для фахівців планово-економічних підрозділів 

сільськогосподарських підприємств 

Дата і місце проведення  07.02.2014, м. Київ, вул. Жилянська, 146 

Кількість участників 15 

Тематика модуля - Маржинальний дохід. Поріг виробництва. Поріг рентабельності 
підприємства. Аналіз беззбитковості підприємства 

- Окупність виробничих процесів 
- Програма прийняття управлінських рішень 
- Бізнес-прогнозування та планування 
- Підприємство-оптимум 
- Оптимізація та інвестування підприємства 

- Прогнозування та ціноутворення на зернові та олійні 
- культури 

  

8.6. Корпоративне навчання 

Корпоративне навчання АгроШколи УКАБ – це форма розширення та поглиблення 

професійних знань і умінь фахівців в рамках однієї організації для забезпечення ефективного 

виконання її стратегічних завдань. Навчання проводиться за індивідуально розробленою 

програмою і дозволяє більш ефективно вирішувати завдання компанії, максимально 

використовуючи її внутрішні ресурси з мінімальним відривом від виробничого процесу. 

Базові основи технології та економіки вирощування зернових, олійних культур та цукрового 

буряку 

Дата і місце проведення  травень 2014 р., м. Київ 

Партнер 
ПРАВЕКС-Банк 

Кількість участників 21 

 

http://ucab.ua/files/AgriSchool/Arhiv/2014/7.pdf
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9. Новий проект УКАБ 

 
 

У 2015 році почав реалізовуватись новий Всеукраїнський соціальний проект 

«Вишиваний шлях», основна мета якого - створення спеціального туристичного маршруту, 

що пройде через всю країну з Ужгороду до Харкова та пронизає територію всієї країни, наче 

вишиванка, об'єднавши західні та східні регіони України.   

Туристичний маршрут «Ваишиваний Шлях» пройде переважно через сільську 

місцевість, що сприятиме розвитку сільських територій, популяризації органічного сільського 

господарства, економічному зростанню та наповненню місцевих бюджетів, створенню нових 

робочих місць, розвитку наявної та створенню нової інфраструктури на селі.   

 «Вишиваний Шлях» покликаний стерти кордони всередині країни, знищити бар’єри та 

існуючі стереотипи, розкрити всю незвідану красу України з її значущими історичними та 

архітектурними пам’ятками, мальовничими краєвидами, а також надзвичайно добрим та 

гостинним народом. Маршрут «Вишиваного Шляху»   можна  буде проїхати на велосипеді, 

пройти пішки, а певні частини маршруту подолати навіть верхи на коні.   

 Подорожуючи, українці Сходу і Заходу матимуть можливість відкрити для себе звичаї та 

традиції інших регіонів України, збагатити власну культуру і позбутись хибних уявлень та 

стереотипів один про одного.   

Основними етапами реалізації «Вишиваного Шляху» є: створення маршруту на основі 

наявної інфраструктури; фізичне маркування маршруту; створення інтерактивної платформи, 

що складатиметься з веб-сайту та мобільного додатку; відкриття маршруту шляхом 

проведення Всеукраїнського велопробігу Ужгород – Київ – Харків на 24 річницю 

Незалежності України та проведення низки регіональних гастрономічних та фолк-фестивалів 

у містечках та селищах, через які пройде маршрут «Вишиваний Шлях» з проведенням 

масштабного фестивалю в Києві.  

 

 Мета проекту «Вишиваний Шлях»:  

 Відкрити культуру й туристичний потенціал України (outdoor/rural/eco-tourism) 

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. 
 

 


