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1. УСПІШНІ ПРИКЛАДИ ЛОБІЮВАННЯ У 2016 РОЦІ
Робота в рамках нормотворчої діяльності

Що зроблено. Сприяння у прийнятті та розробці законодавчих та нормативно-правових актів.

 Щодо підтримки законопроекту «Про державний контроль, що здійснюється з метою
перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і
кормів, здоров'я та благополуччя тварин» (№ 0906)
Результат. Підписано Президентом. Закон передбачає низку новацій у системі держконтролю. Це
перевірки операторів ринку без попередження, фаховий державний контроль, вичерпний перелік
питань для перевірки, запровадження ризик-орієнтованого підходу (оцінка ризику повинна
супроводжувати кожен важливий крок діяльності як компетентного органу, так і бізнесу), механізм
пом’якшення відповідальності щодо певних порушень тощо.

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

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

національної

моделі

обігу

земель

сільськогосподарського

Результат. Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» увійшла у робочу групу з розроблення
концепції національної моделі обігу земель сільськогосподарського призначення. Експерти УКАБ
беруть участь у розробці концепту обігу земель сільськогосподарського призначення.
 Щодо підтримки законопроектів, які стосуються змін у системі оподаткування і
державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників
Результат. Підписані Президентом прийняті Верховною Радою Закони України: № 5131 «Про
внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо удосконалення складання та виконання
бюджетів)»; №5132 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році»; № 5368 «Про внесення змін до
Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні); № 5000 «Про
Державний бюджет України на 2017 рік».
 Щодо сплати ПДФО з орендної плати за місце знаходження нерухомого майна
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Результат. Прийнято участь в розробці законопроекту, котрий готується до реєстрації у ВРУ.
 Щодо обговорення та підтримки проекту Постанови КМУ «Про внесення змін у додаток
до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 та визнання
такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»
Результат. Затверджено урядом Постанову в якій враховано звернення УКАБ щодо скасування
регулювання мінімальних цін на так звані соціально значущі продукти харчування, що гальмувало
розвиток конкуренції та надходження інвестицій та не виправдовувало ціль стримування росту цін
на об’єкти регулювання.
Що зроблено. Блокування внесення змін, що містять неоднозначні тлумачення до діючих та
прийняття нових законодавчих актів
 Щодо законопроекту № 4644 про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо приведення їх у відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфері
перевезення небезпечних вантажів.
Результат. У законопроекті № 4644 відбувалася планомірна підміна термінів «перевезення» на
«поводження» із небезпечним вантажем, було зафіксовано зобов’язання усіх учасників ринку
отримувати ліцензію на всіх етапах, що однозначно завдало б шкоди усім учасникам ринку та
могло призвести до розвитку корупції в галузі транспорту. Позицію УКАБ було враховано,
законопроект не прийнято ВРУ.
Що зроблено. Внесені пропозиції щодо доопрацювання депутатського законопроекту шляхом
доповнення його положень.
 Щодо законопроектів про консолідацію земель
Результат. Врахована пропозиції експертів копаній-членів УКАБ та передані на доопрацювання до
Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин ВРУ законопроекти 6049 та
альтернативний 6049-1.
Що зроблено. Підготовлено проект зі змінами та доповненнями до Галузевої угоди між
Міністерством аграрної політики та продовольства України, «Федерацією роботодавців
агропромислового комплексу та продовольства України» і Професійною спілкою працівників
агропромислового комплексу України в харчовій та переробній промисловості.
Результат. Прийняті та зареєстровані Міністерством соціальної політики України зміни та
доповнення до Галузевої угоди між Міністерством аграрної політики та продовольства України,
Всеукраїнським
об’єднанням
організацій
роботодавців
«Федерація
роботодавців
агропромислового комплексу та продовольства України» і Професійною спілкою працівників
агропромислового комплексу України в харчовій та переробній промисловості на 2014 – 2016
роки.
Що зроблено. Зініційовано проведення у Верховній Раді України «Аграрного дня» протягом
якого прийняли важливі для аграрної сфери законопроекти.
Результат. Було прийнято низку законопроектів, що мають велике значення для аграрної
спільноти, а саме: № 0909, № 4570, № 2845.
Що зроблено. Розроблені законодавчі та нормативно-правові ініціативи.
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 Законопроекти для реєстрації у Верховній Раді України нового скликання:
- Законопроект про внесення змін до статті 4 Закону України «Про пестициди та
агрохімікати» щодо ввезення пестицидів на митну територію України.
Мета: Передбачає скасування вимоги документального підтвердження державної
реєстрації пестицидів в країні виробництва, при їх ввезенні та застосуванні в Україні зразків для
цілей державних випробувань та наукових досліджень. Запропоновані зміни дадуть можливість
українським аграріям отримувати новітні продукти якомога раніше та вчасно реагувати на нові
виклики у боротьбі зі шкідниками й хворобами, сприятимуть підвищенню врожайності, якості та
безпечності сільськогосподарських культур.
-

Законопроект про державний контроль за генетично модифікованою продукцією у
сільському господарстві та харчовій промисловості.

Мета: Запровадження ефективного державного контролю за ГМО на території України,
обігом генетично модифікованої продукції у сільському господарстві та харчовій промисловості та
запровадження системи контролю на всіх стадіях створення і проведення досліджень, оцінювання
ризиків, здійснення дореєстраційних випробувань, державної реєстрації генетично модифікованих
організмів, їх розміщення на ринку та маркування з урахуванням найкращого міжнародного
досвіду, а також встановлення відповідальності за порушення законодавства у цій сфері.

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. Визначено перелік пріоритетних регламентів ЄС, що потрібно імплементувати в
рамках Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.
Результат. Завдяки проведеній роботі ведеться відслідковування підготовки до імплементації
нормативних актів ЄС в Україні, залучення до розроблення цих актів враховуючи інтереси
компаній-членів УКАБ.
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/або порушують права сільськогосподарських товаровиробників.
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Результат:
 УКАБ увійшов в робочу групу з запобігання земельного рейдерства, яка розробляє
законодавчі пропозиції щодо запобігання рейдерству та створення належних механізмів
захисту прав сільськогосподарських виробників.
 Зниження адміністративного тиску на бізнес, усунення надмірного втручання держави в
економічні процеси, розвиток конкуренції й дебюрократизація (дерегулювання) у сфері
ціноутворення.
 УКАБ представлений у робочій групі з розроблення концепції національної моделі обігу
земель сільськогосподарського призначення.
 Визначено перелік техніки та обладнання, вартість яких буде частково компенсована за
рахунок бюджетних коштів.
 УКАБ входить до складу комісії з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання
для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів
державного бюджету.
 Внесено зміни до Порядку розподілу бюджетної дотації для розвитку
сільськогосподарських
товаровиробників
та
стимулювання
виробництва
сільськогосподарської продукції у 2017 році.
 Було розблоковано рахунки аграріїв для сплати ПДВ.
 Скасовано значну частину документів дозвільного характеру.
 Стабілізовано ситуацію на ринку мінеральних добрив.
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2. ЧЛЕНСТВО В УКАБ
2.1.

Нові члени асоціації у 2017 році

Одним з основних індикаторів успішної роботи УКАБ є збільшення числа компаній, які хочуть
приєднатися до асоціації. Станом на кінець 2017 року, членами УКАБ є 104 компанії, що працюють на
аграрному ринку України. У 2017 році до асоціації приєднались:

ПАТ «Бель Шостка Україна» — український лідер у складі групи Bel, світового
експерта з виробництва порційного сиру. Група Bel — французька сімейна
компанія, заснована Леоном Белем у 1865 році, виросла до міжнародної
групи, яка спеціалізується на виробництві якісних і унікальних сирів, доступних
кожному. Сьогодні Група Bel представлена в більш ніж 120 країнах.
ТОВ «Євраліс Семенс Україна» — це компанія, в якій налагоджено
повністю вертикально-інтегрований виробничий цикл, що включає польове
виробництво, доробку, кондиціонування та пакування на заводі.
Пріоритетними культурами для компанії є кукурудза, соняшник, соя, сорго
та ріпак. Насіннєве виробництво Євраліс Семенс використовується для
переробки 6000 га насіння.
Торговий дім «Світ-Агро» — лідер на ринку України з продажу кормових і
ветеринарних препаратів. Основним видом діяльності компанії є оптова
торгівля зерном, насінням та кормами для тварин. На сьогодні ТОВ «ТД
«Світ-Агро» є основним дистриб’ютором в Україні всесвітньо відомих
компаній MSD Animal Health, Cj Corporation, Elanco, EW Nutrition та інші.
ТОВ «Ведерстад» — українське дочірнє підприємство шведської компанії
Vaderstad-Verken AB – компанії-виробника багатофункціонального
обладнання, що обіймає позицію лідера сегменту преміум-класу на
європейському ринку ґрунтообробної та посівної техніки. Агрегати
виробництва компанії успішно використовуються у всьому світі.
ДП «Лакталіс-Україна» — дочірнє підприємство французької групи, компанія з
унікальними традиціями, бездоганною репутацією та 80-річною історією
виробництва молочної продукції. Сьогодні Група представлена 237 заводами у
42 країнах, а її продукція, у тому числі відомі у всьому світі торгові марки
President, Galbani і Parmalat, завоювала серця споживачів 79 країн.
ІП «СЖС Україна» надає своїм клієнтам повний і всесторонній об'єм послуг,
використовуючи місцевий досвід і глобальну експертизу, в рамках бізнеснапрямків: АПК; металургія, вугільна промисловість, виробництво добрив,
чорних і кольорових металів; нафтова, газова і нафтохімічна промисловість;
сфера послуг з контролю і випробувань товарів народного вжитку;
промисловий сектор; сертифікація систем і послуг; міжнародна торгівля.
ДП «Лемкен-Україна» здійснює реалізацію техніки та консультування
покупців по питаннях ґрунтообробної техніки, сівалок та обприскувачів,
забезпечують налагодження техніки, технічний сервіс, в тому числі
гарантійне обслуговування, забезпечення запчастинами, навчання
персоналу покупця роботі з технікою фірми ЛЕМКЕН.

© Український клуб аграрного бізнесу, 2017

info@ucab.ua | (044) 236-20-97 | www.ucab.ua

Звіт про діяльність асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» за 2017 рік
ТОВ «КУН-Україна» — це частина міжнародної корпорації, найбільшого
виробника причіпних та навісних машин, з 10 заводами, розташованих на
території Європи, Північної та Південної Америки. Група компаній КУН
пропонує широкий вибір сільськогосподарської техніки, яка найбільшим
чином відповідає вимогам виробників сільськогосподарської продукції:
плуги від 2 до 13 корпусів, техніку для обробки ґрунту, а також широкий
вибір посівних машин.
ПАТ «Піреус Банк» є частиною міжнародної банківської Групи Піреус
Банку (Piraeus Bank Group). Головний офіс знаходиться в Афінах, Греція,
нараховуючи понад 19 тис. співробітників в 8 країнах присутності, Група
Піреус Банку пропонує повний спектр фінансових послуг і сервісів 5,6 млн.
клієнтам. Загальні активи Групи Піреус Банку складають 82,2 млрд. євро,
кредитний портфель становить 48,3 млрд. євро, а обсяг депозитів клієнтів
досяг 39,3 млрд. євро (станом на кінець вересня 2016 р.).
ТОВ «Фруктовий світ Україна» – українська компанія, яка має 10-тирічний
досвід у сфері виготовлення, переробки та дистрибуції продуктів
харчування, протягом яких був набутий безцінний досвід і велика кількість
ділових зв’язків як з українськими, так і з іноземними компаніями.
Компанія є активним учасником міжнародної торговельної діяльності;
забезпечує споживачів високоякісними продуктами без консервантів,
барвників та харчових домішок, використовуючи лише найкращі дари
українських земель.
ПрАТ «Волинська фондова компанія» займає лідируючі позиції на ринку
України у сфері реалізації сільськогосподарської техніки вже 24 роки. Серед
напрямків діяльності компанії — продаж с/г техніки, сервісне обслуговування,
продаж запасних частин. Волинська фондова компанія співпрацює з відомими
компаніями-виробниками техніки, є офіційним дилером таких світових
виробників, як: Unia, Challenger, FENDT, Massey Ferguson, Kuhn, Agrisem,
Meprozet, Agrex, Falc, Mara, TeeJet, Araj, Metal Erg, Dominoni, Merlo, Fella.
ТОВ «Пьотінгер Україна» спеціалізується на кормозаготівлі (косарки,
ворушилки, валкувачі, прес-підбирачі та рулонні прес-підбирачі), обробітку
ґрунту (плуги, культиватори та дискові борони) та посівній техніці з
відмінними результати роботи. Традиційна компанія є світовим лідером в
області прес-підбирачів. 86% обороту компанії досягається за кордоном.
SoilCares – це інноваційна голландська компанія, що розробляє та
впроваджує найсучасніші рішення (продукти та сервіси) для аналізу ґрунтів.
Кваліфіковані агрономи та дослідники SoilCares наполегливо працюють,
щоб знання про аграрний сектор були доступними для фермерів в усьому
світі завдяки впровадженню нових технологій.
ТОВ «Сандора» (PepsiCo) в Україні є одним з найбільших операторів на
ринку соків та сокової продукції, а також займає провідні позиції на ринку
шнекової, молочної продукції та дитячого харчування. Ключові бренди
компанії в Україні: Сандора, Садочок, Сандорик, Pepsi, 7UP, Mirinda, Lipton
Ice Tea, Єссентуки, Аква Мінерале, Lays, ХрусTeam, Чудо, Слов’яночка,
Машенька, Смачненький, Агуша.
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ТОВ «ГАЛС АГРО» спеціалізується на виробництві зернових, цукру,
вирощуванні індички і виробництві м'ясопродуктів. До структури компанії
входять: 2 цукрових заводи, 7 агропромислових фірм, 2 елеватори
загальною потужністю 50 тисяч тон.
ТОВ «Агро-Технології груп» — офіційний дилер американських компаній
KINZE, GREAT PLAINS, J&M та канадської SALFORD. Компанія спеціалізується на
продажу посівної та ґрунтообробної техніки: пневматичні та механічні сівалки
точного
висіву;
бункери-перевантажувачі
для
транспортування,
перевантаження зерна та мінеральних добрив; дискові борони,
глибокорозпушувачі та культиватори; навісні подрібнювачі рослинних решток.
ТзОВ «Даноша» — українська сільськогосподарська компанія, яка
належить данським інвесторам. «Даноша» є філією сільськогосподарського
підприємства Poldanor SA в Польщі. Власники компанії мають багаторічний
досвід в створенні і керівництві сучасними і прибутковими
сільськогосподарськими підприємствами на території Данії, Польщі та
інших країн Північної Європи.
ТОВ «Ей Джі Едвайзорс» (SmartFarming) розуміє "вузькі місця" та точки
зростання агробізнесу, і фокусується на підвищенні його ефективності та
конкурентоспроможності. Ключовими для компанії є напрямки точного
землеробства та застосування безпілотних технологій у рослинництві, а одна з
основних компетенцій — обробка картографічної інформації.
ДП «Амазоне-Україна» — дочірнє підприємство “Амазоне -Україна”
являється представником компанії AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH &
Co. KG та генеральним імпортером сільськогосподарської та комунальної
техніки в Україну. Компанія розробляє і виробляє інноваційну
сільськогосподарську техніку з високими стандартами якості та з
урахованням сучасних економічно ефективних технологій.
ТОВ «ДЛГ Україна» — офіційне представництво DLG e.V в Україні. Основні
напрямки діяльності DLG: збір інформації, обмін досвідом і
розповсюдження знань; тестування продуктів харчування, засобів
виробництва, сільгосптехніки, кормів, добрив; організація міжнародних
спеціалізованих виставок: AGRITECHNICA, EuroTier, Energy Decentral,
PotatoEurope, Дні поля DLG в Німеччині, Opolagra в Польщі, Agraria та
AgriPlanta в Румунії, Agrotech-Agropars та Міжнародні дні поля в Ірані тощо.
ТОВ «ГЛОБАЛ КЕМІКЕЛ ГРУП» — це команда відданих справі працівників,
яка постійно розвивається і злагоджено працює на досягнення ефективних
результатів. Високий професіоналізм фахівців допоможе багатьом нашим
партнерам досягти рекордних врожаїв та вийти на за плановий рівень
рентабельності виробництва.
СКБ «Ватра» пропонує повний спектр послуг в області планування і реалізації
біогазових проектів, а також їх сервісного обслуговування. Компанія є
офіційним представником німецької компанії agriKomp GmbH. В даний час
налічує понад 900 біогазових установок по всьому світу, власні представництва
у Франції, Великобританії, Чехії, Італії, Польщі та інших країнах.
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ТОВ «Ландтех» з 2011 року поставляє на ринок України широкий спектр
сільськогосподарських машин та інтелектуальних рішень від таких світових
лідерів як John Deere та JCB, що допомагають сучасному фермеру значно
заощадити кошти, збільшуючи при цьому продуктивність та ефективність
роботи, як у галузі рослинництва, так і в тваринництві.
ТОВ «Ківонь Україна» — представництво групи компаній QUIVOGNE, що
більше
65
років
займається
виробництвом
та
реалізацією
сільськогосподарської техніки. В асортимент продукції входять як універсальні,
так і спеціальні агрегати для різноманітних операцій, в тому числі для
ґрунтообробки і висіву культур. Навісна і причіпна техніка QUIVOGNE
ефективна і рентабельна не лише для фермерських господарств із
невеликими полями, а і на величезних площах багатопрофільних
агрохолдингів.
ТОВ «Агросем» є одним з провідних дистриб’юторів на аграрному ринку
України та завдяки своїй діяльності впроваджує передовий світовий досвід
в галузі аграрних технологій, насіння сільськогосподарських культур,
мінеральних добрив, техніки. «Агросем» представлена практично у всіх
регіонах України, розвивається та поглиблює якість підтримки
сільгоспвиробників, надає професійний агрономічний супровід.
ТОВ Агрофірма «Сади України» працює на аграрному ринку понад двадцять
років. Підприємство є визнаним лідером в Україні з виробництва елітних
сортів і гібридів сільськогосподарських культур і надійним помічником
українських аграріїв. Передові технології і новаторський підхід до аграрного
бізнесу зробили компанію одним з великих і відомих в Україні виробників
товарної сільськогосподарської продукції. Пріоритетним напрямком діяльності
агрофірми на сьогодні є вирощування, доопрацювання та реалізація насіння
високоврожайних сортів і гібридів сільськогосподарських культур.
ТОВ «СІЕЙЧЕС УКРАЇНА» є дочірнім підприємством найбільшого у США
сільськогосподарського кооперативу СHS Inc, компанії зі 100-річною
історією у сфері сільського господарства. СHS є мультинаціональною
компанією, яка здійснює діяльність у Північній та Південній Америці,
Європі, Азії та Австралії. СHS нараховує понад 6 500 спіробітніків по всьому
світу. У 2008 році було відкрито підприємство в Україні — ТОВ «СІЕЙЧЕС
УКРАЇНА», а вже через рік компанія прийняла рішення зробити значні
інвестиції в інфраструктуру сільського господарства в Україні.
ТОВ «Холдинг НТІ» займається розробкою інноваційних технологій і рішень
для підвищення ефективності сільського господарства. Основна мета —
розробка інноваційних продуктів, які дозволяють підвищувати фінансові
результати компаній. У цьому допомагають сервіси моніторингу стану полів в
режимі онлайн, автоматичне розпізнавання с.-г. культур і бур'янів,
використовувати біоінженерію в аграрній сфері, ультразвукові технології в
сільському господарстві, і в результаті мати оцінку якості с.-г. продуктів.
ТОВ «Епіцентр К» — українська національна мережа торговельних центрів,
що була створена в 2003 році. Основна спеціалізація компанії — роздрібна
торгівля будівельними матеріалами, товарами для оздоблення оселі,
меблями, товарами для дому, побутовою хімією, автотоварами, товарами
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для саду та городу, дитячими товарами тощо.
ТОВ «Баришівська зернова компанія» (Grain Alliance) вирощує і реалізує
зернові та олійні культури, надає послуги з приймання, первинної обробки
та зберігання зерна в Баришівському і Яготинському районах Київської
області, займається молочним тваринництвом. Зерновий Альянс є
прогресивним сільськогосподарським виробником в Україні. За рахунок
застосування сучасних технологій, фінансового управління та процесів
виробництва ми прагнемо відродити Україну як житницю світу.
ПП «Компанія Автоленд» займається імпортом сільськогосподарської техніки
закордонного виробництва бувшої у використанні (John Deere, Class Lexion,
Massey Ferguson, Matrot та ін.). Різноманітність товару дуже велика від міні
комбайнів до найновіших та найпотужніших моделей зернозбиральної та
кормозбиральної техніки, різного виду сільськогосподарських знарядь. На
товарному ринку підприємство вже понад 15 років, та встигло
зарекомендувати себе, як надійний та стабільний партнер.
ТОВ з ІІ «Цеппелін Україна» — ексклюзивний офіційний дилер на
українському ринку всесвітньо відомої компанії Caterpillar. Компанія є
частиною великої міжнародної мережі, що займається поставками
промислової, сільськогосподарської та будівельної спецтехніки. Zeppelin
GmbH — німецький промисловий концерн, представлений в 20-ти країнах
по всьому світу в сфері дилерства та виробництва.

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 с.-г. техніки,
обговорення та внесення пропозицій з
приводу покращення організації проведення
спеціалізованих
виставок,
координації
процесу обміну корисною інформацією між
членами комітету та ін.
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Кількість членів комітету: 18 компаній
Координатор комітету: Олександр Радченко

Комітет агрохімії
Комітет з агрохімії при УКАБ створено за
ініціативи та підтримки ключових світових
виробників засобів захисту рослин, які присутні
на ринку України з метою поліпшення бізнессередовища в секторі АПК, обміну досвідом та
корисною інформацією між членами комітету,
формування спільної думки щодо існуючих умов
функціонування ринку та пошуку шляхів
удосконалення механізмів регулювання. Комітет
активно співпрацює з Міністерством аграрної
політики
та
продовольства
України,
Міністерством екології та природних ресурсів
України, Держпродспоживслужбою, Інститутом
експертизи
сортів
рослин,
Державною
регуляторною службою України, провідними
експертами.
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
інформацією та досвідом. Комітет активно
співпрацює з Міністерством аграрної політики
та продовольства України, Міністерством
екології та природних ресурсів України,
Міністерством юстиції України, Міністерством
інфраструктури України, Держпродспоживслужбою, Інститутом експертизи сортів
рослин, Державною регуляторною службою
України та іншими центральними органами
виконавчої влади.
Кількість членів комітету: 11 компаній
Координатор комітету: Людмила Стоцька
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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.
Кількість членів комітету: 5 компаній
Координатор комітету: Борис Сорочинський,
д.б.н.

Комітет з питань земельних відносин
Земельний
комітет
УКАБ
представляє
консолідовану позицію передових аграрних
компаній України під час розробки та
обговорення законодавчих ініціатив у сфері
Земельного права. Окрім 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
політики та земельних відносин, Міністерством
аграрної політики та продовольства України,
Державною службою України з питань геодезії
картографії та кадастру, а також іншими ЦОВВ та
державними службами.
Кількість членів комітету: 13 компаній
Координатор комітету: Роман Граб

Насіннєвий комітет
Насіннєвий комітет при УКАБ створено за
ініціативи та підтримки ключових світових
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виробників насіння, які присутні на ринку
України з метою поліпшення бізнес-середовища
в секторі АПК, обміну досвідом та корисною
інформацією між членами комітету, формування
спільної
думки
щодо
існуючих
умов
функціонування ринку та пошуку шляхів
удосконалення механізмів регулювання. Комітет
активно співпрацює з Міністерством аграрної
політики та продовольства України, Держпродспоживслужбою, 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: 14 компаній
Координатор комітету: Петро Лахай

Комерційний комітет
Діяльність комітету спрямована на супровід
законодавчих ініціатив у сфері трансферного
ціноутворення
та
розробку
цінових
українських базисів на основні експортних
аграрних позицій аграрних холдингів в
активному діалозі з Державною фіскальною
службою, Національною комісією цінних
паперів та фондового ринку, державними
агентами на ринку зернових.
Кількість членів комітету: 10 компаній
Координатор комітету: Ольга Якубина
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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: Олександр Калюжний

Виробничий комітет
Діяльність комітету спрямована на супровід
законотворчих ініціатив, що стосуються
виробничої діяльності сільськогосподарських
підприємств, та обмін досвідом в організації
та управлінні виробничими процесами
агрокомпаній. Комітет активно співпрацює з
Міністерством аграрної політики України,
Держпродспоживслужбою
та
іншими
державними установами.
Кількість членів комітету: 12 компаній
Координатор комітету: Петро Лахай
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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 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

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 2017 року, організованих асоціацією або де керівництво
УКАБ брало участь у якості спікерів (5), представлений нижче.
Дата проведення
14 лютого
31 серпня

Тема прес-конференції
«Гібридні війни. Посівна 2017»
«Аграрні дотації: для людей чи олігархів»

Круглі столи, організовані асоціацією у 2017 році, за участю преси (загальна кількість 9):
Дата проведення

Круглі столи

9 листопада

«Напередодні Agritechnica 2017. Яка техніка
буде затребувана у 2018 році?»
«Як зробити держпідтримку АПК у 2018 році
максимально ефективною»
Точне землеробство: мода чи культ?
«Криза на ринку добрив: ефективні шляхи
подолання та унеможливлення повторення»

4 жовтня
29 липня
5 липня

У 2017 році Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» продовжила щомісячні тематичні
зустрічі AgriDrink, з метою залучення представників ЗМІ до неформального спілкування з експертами
галузі. На щомісячних зустрічах заявляється актуальна тема, з лекцією виступає відомий спікер
(експерт) та у другій частині заходу проводиться дискусія з присутніми у залі. Цього року ми проводили
виїзні AgriDrink в регіонах. Середня кількість присутніх на AgriDrink становить 35 осіб.
Дата проведення

AgriDrink

30 січня

"Пивоварний ячмінь: нішевий та вигідний"
(Київ)
«Південний регіон – експортний драйвер АПК
України» (Миколаїв)

17 березня
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7 квітня
19 травня

3.2.

Азотні добрива (Черкаси)
«Молочні дисбаланси: виробництво і
переробка» (Київ)

Прес-релізи

Прес-релізи та новини є одним з найголовніших каналів комунікації асоціації із засобами
масової інформації. В інформаційних повідомленнях УКАБ експерти дають найновішу аналітичну
інформацію про розвиток аграрного сектору, розкривають проблемні питання, аналізують
законодавство та його зміни, цінові коливання та прогнозують перспективи галузі. З початку 2017
року було випущено 62 прес-реліз та 130 новин.
3.3.

Інтерв'ю, коментарі

Підтвердженням високого авторитету УКАБ серед журналістів є кількість їхніх запитів на
коментарів до експертів асоціації. З початку 2017 року експерти та керівництво УКАБ дали понад
300 коментарів для ЗМІ. У провідних економічних та суспільно-політичних ЗМІ опубліковано 19
блогів експертів. Згідно з результатами моніторингу середня кількість згадок за місяць про УКАБ у
ЗМІ становить 170.
3.4.

Веб-ресурси

Наприкінці 2017 року сайт УКАБ www.ucab.ua був оновлений відповідно до нового
брендування асоціації. На сторінках сайту можна знайти всю необхідну інформацію як про роботу
самої асоціації — нові прес-релізи, актуальні новини галузі, — так і про основні заходи, аналітичні
дослідження, нормативно-правові документи, зміни в законодавстві.
Концепція даного ресурсу передбачає публікацію про найбільш важливу інформацію, що
цікавить представників середнього та великого аграрного бізнесу.
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Відвідуваність сайту УКАБ за 2017 рік (www.ucab.ua)
Середня кількість унікальний відвідувачів
УКАБ
4000

Середня кількість відвідувань
7300

Соціальні мережі (Facebook)
Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» активно веде свою сторінку у Facebook
(https://www.facebook.com/UkrainianAgribusinessClub), оскільки сьогодні – це одна з найбільш
ефективних SMM-платформ, яка дозволяє залучити широку аудиторів користувачів та
прихильників. Кількість підписників на сторінку УКАБ у ФБ перевищила 4 600 тис, що 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 сторінки UkrainianAgribusinessClub за 2017 рік:
І квартал
3656
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4. ЗАХОДИ УКАБ
4.1.

Конференції УКАБ

Назва
Дата та місце
проведення
Спонсори та партнери

Основні спікери

Кількість учасників
Детальна інформація

Міжнародна конференція «Зимовий зерновий конгрес»
28 лютого 2017 року, Ramada Encore Kiev, м. Київ
NewHolland Agriculture, Агроскоп Інтернешнл, СУФФЛЕ АГРО Україна, John
Deere, Alexandrov&Partners, Сингента, Агро Портал
Тарас Висоцький, Генеральний директор, Асоціація «Український клуб
аграрного бізнесу»
Борис Сорочинський, Координатор, Комітет з аграрної біотехнології, УКАБ
Володимир Степанчук, Директор з розвитку технологій, Холдинг НТІ,
компанія Genetic Plant Cells
Роман Сластьон, Директор ПСП, Слобожанщина Агро, ІМС
Олег Лащенков, Спеціаліст з продукту, John Deere Ukraine
Род Сміт, Фермер, рекордсмен Книги рекордів Гіннеса
Володимир Юдін, Генеральний директор, ТОВ "Агроріск"
Александер Волтерс, Директор, ТзОВ "Агро-Консалт АВ"
Микола Матвійчук, Продакт-менеджер, ТОВ "Суффле Агро"
Іван Тимчишин, К. с-г. н., менеджер з розвитку продуктів, ТОВ «ДСВ-Україна»
175 осіб
http://agrievent.com.ua/events/wintercongress

Назва
Дата та місце
проведення
Основні спікери
Кількість учасників
Детальна інформація

AgroVision
04 квітня 2017 року, Premier Palace Hotel, м.Київ
Алекс Ліссітса, Президент асоціації «Український клуб
аграрного бізнесу», Генеральний директор ІМК
Гійом Шойрер, посол Швейцарії в Україні
Михайло Гальцов, BNP Paribas Suisse SA, Женева
Геннадій Шульга, SGS Group Management Ltd, Женева
90 осіб
https://www.facebook.com/pg/UCABEvent/photos/?tab=album&album_id=1289
242011143883
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Назва

VIII Міжнародна конференція «Large Farm Management» (LFM 4.0)
Перший день

Дата та місце
проведення
Спонсори та партнери

Основні спікери

Кількість учасників
Детальна інформація

13 вересня 2017 року, Fairmont Grand Hotel, м. Київ
Партнери: NewHolland Agriculture, Credit Agricole, Monsanto, Агроскоп
Інтернешнл, АСК «ІНГО Україна», Bayer CropScience, Nestlé, Pedersen &
Partners, Август, Swiss Re Corporate Solutions, SmartFarming.
За підтримки: Лейбніц-Інституту аграрного розвитку в Центральній та Східній
Європі (IАМО)
Алекс Ліссітса, Президент, Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу»
Річард Марквелл, Президент, СЕМА
Марія Осика, Директор с.-г. інвестиційних проектів, NCH Advisors Inc.
Луіс Флавіо Араужу, Експерт, McKinsey&Company, Бразилія
Патрік ван дер Даюн, Директор, Study Centre for Technology Trends,
Нідерланди
Кирило Мухомедзянов, Менеджер з розвитку проектів, Проект "Аграрні
розписки в Україні", IFC
Айварас Абромавічус, Міністр економічного розвитку і торгівлі України (20142016)
240 осіб
http://agrievent.com.ua/events/LFM40

Назва

VIII Міжнародна конференція «Large Farm Management» (LFM 4.0)
Другий день

Дата та місце
проведення
Спонсори та партнери
Ціль

Основні спікери

Кількість учасників
Детальна інформація

14 вересня 2017 року, виробничі потужності ПрАТ «Агрофорт», МХП (с.
Черняхів, Кагарлицький р-н, Київська обл.)
МХП, Август, Агроскоп Інтернешнл, New Holland, Монсанто, ВіДі-ПАУЕР,
SoilCares
Поєднати проведення теоретичного семінару «Smart Agriculture» та
демонстрації
провідної
новітньої
техніки
(дисколапові
агрегати,
глибокорозпушувачі, важкі дискові борони, плуги) в реальних польових
умовах
Карлос Енріке Августо, FATEC, Бразилія
Джеймс Крой, SoilCares
Фабіо Роверсо, Product Manager Climate, Monsanto
Роман Чвартацький, New Holland Agriculture
Вінсент Джилінхем, Origin Enterprises
Валерій Кісіль, Август-Україна
190 осіб
http://agrievent.com.ua/events/LFM40

Назва

IХ Міжнародна конференція «Ведення агробізнесу в Україні»

Дата та місце
проведення

06 грудня 2017 року, готель Ramada Encore Kiev (Столичне шосе, 103, м. Київ)

Спонсори та партнери

NewHolland Agriculture, Credit Agricole, IMG Partners, Swiss Re, Deloitte,
AgroPortal

Основні спікери
Кількість учасників
Детальна інформація

http://agrievent.com.ua/events/doing
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4.2.

Форуми УКАБ
VI Міжнародний форум IFC з харчової безпеки
«Управління ризиками в умовах невизначеності»

Назва
Дата та місце
проведення
Спонсори та партнери

Основні спікери

Кількість учасників
Детальна інформація

15 березня 2017 року, готель Hyatt Regency (м.Київ, вул. Алли Тарасової, 5)
Співорганізатор: IFC
Партнери: Deloitte
Джеспер К’яер, Старший менеджер IFC, Департамент Європи та Центральної
Азії
Тарас Кутовий, Міністр аграрної політики та продовольства України
Володимир Лапа, Голова Державної служби України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів
Леандер Треппел, Керівник зовнішньої економічної програми, Федеральне
Міністерство фінансів Австрії
Алекс Ліссітса, Генеральний директор IMК, Президент Асоціації «Український
клуб аграрного бізнесу»
Беррі Вейн Лі, Головний спеціаліст IFC, департамент агробізнесу, виробництва
і послуг
Шейн Рассел, Спеціаліст з антикризового управління, Red24, Велика Британія
Леонтін Хассельман-Плуже, Керуючий директор, «Управління ланцюгами
постачання інформації SIM», Нідерланди
160 осіб
http://agrievent.com.ua/events/food-ifc-forum

VIII Голландсько-український агробізнес форум
з професійного картоплярства

Назва
Дата та місце
проведення
Спонсори та партнери

Основні спікери

Кількість учасників
Детальна інформація

15 лютого 2017 року, Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза» (Київ, вул.
Салютна, 2Б), Міжнародна виставка «Фрукти. Овочі. Логістика 2017»
Партнери: Посольство Королівства Нідерландів в Україні, Українська асоціація
виробників картоплі, Київський міжнародний контрактовий ярмарок
За підтримки: Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Міністерства економічних справ Королівства Нідерландів
Тарас Висоцький, Генеральний директор, Асоціація «Український клуб
аграрного бізнесу»
Микола Гордійчук, Президент, Асоціація виробників картоплі
Пані Каролін Спаанс, Радник з питань сільського господарства Посольства
Нідерландів
Віктор Різник, Українська Асоціація виробників картоплі
Харм Брінкс, Delphy Нідерланди
Бенно Грімберг, FoodTechLink Україна
Карст Веннінг, Нідерландська організація з картоплярства (NAO)
Василь Болехівський, ТОВ «Агро ЛВ Лімітед»
80 осіб
http://agrievent.com.ua/events/holland-potato
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III Британсько-український агробізнес форум:
"Агробізнес майбутнього: інвестиції в рентабельність"

Назва
Дата та місце
проведення
Спонсори та партнери

Основні спікери

Кількість учасників
Детальна інформація

16 лютого 2017 року, Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза» (Київ, вул.
Салютна, 2Б), Міжнародна виставка «Зернові технології»
Посольство Великої Британії в Україні, компанія Baker Tilly
Людек Новак, Голова правління, «Agrinova Solutions LLC»
Анатолій Лівінський, Консультант з тваринництва, ТОВ «Райт Френк»
Олександр Баськов, Ст. консультант зі сталого розвитку Baker Tilly
Кріна Лавері, Перший секретар, Посольство Великої Британії в Україні
Марк Джармен, компанія «Catapult», Великобританія
Доктор Гевін Лішман, компанія «Martin Lishman»
Алекс Гапоненко, Компанія «Randox Food Diagnostics»
Саймон Догерті, Спеціаліст в галузі зоології та аквакультури в Агротехнічній
Організації уряду Великобританії
Майк Баттон, представник Coventry Chemicals
Кріс Джексон, Британська асоціація свинарів
Лариса Макарчук, фінансовий директор, Agricom Group
160 осіб
http://agrievent.com.ua/events/britishforum

Назва
Дата та місце
проведення
Спонсори та партнери

Основні спікери

Кількість учасників
Детальна інформація
4.3.

VI Голландсько-український форум з тепличних технологій
21 лютого 2017 року, Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза» (Київ, вул.
Салютна, 2Б), Міжнародна виставка «Тепличне господарство 2017»
Посольство Королівства Нідерландів в Україні, Асоціація «Теплиці України»,
Виставкова компанія S-ТЕАМ
Євген Чернишенко, Президент Асоціації “Теплиці України”
Вадим Поляковський, Філіпс Україна
Пані Каролін Спаанс, Радник з питань сільського господарства Посольства
Нідерландів
Сергій Налбат, ТД Калинівка
Григорій Мороз, Енза Заден Україна
Майкл Хондерс, Галіція Грінері
Ігор Чечітко, експерт з підготовки до сертифікації GlobalGap
Олена Болтовська, Koppert Biological Systems
Сергій Ленчук, Галіція Грінері
Андре Піллінг, Agritrade Ukraine
80 осіб
http://agrievent.com.ua/events/greenhouse

Семінари УКАБ

Назва
Дата та місце
проведення
Партнери
Ціль
Кількість учасників
Детальна інформація

Практичний семінар «День молодого інженера»
19 травня 2017 року, Міжнародний офісно-складський комплекс компанії
Great Plains в Україні (с. Рославичі Васильківського району Київської області).
Great Plains Ukraine
Знайомство студентів та випускників факультетів механізації ВНЗ України з
високоефективною технікою, демонстрація її у роботі; комунікація фахівців
компанії Great Plains з молодими спеціалістами.
40 студентів 4-5 курсів інженерно-технічних спеціальностей аграрних ВНЗ
України.
http://agrievent.com.ua/events/den-molodogo-inzhenera-great-plains
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Семінар: «Високоолійний соняшник: як бути успішним у
вирощуванні соняшнику й отримувати максимальну маржу від
виробництва»

Назва
Дата та місце
проведення
Спонсори та партнери 
Спікери

4.4.

Круглі столи УКАБ

Назва
Дата та місце
проведення
Спонсори та партнери

Учасники

Детальна інформація

4.5.

21 листопада 2017 року, Конференц зала готелю «Фортеця», вул. Фортечна,
52, м. Умань
Dow Seeds
Річард Баррел, Менеджер із розвитку ВО та Омега 9 культур Dow Seeds
Володимир Першута, Директор Дау Агросайенсес Україна
Сергій Третяк, Менеджер по розвитку проекту ВО соняшнику в Україні
компанії АДМ

ІІІ Круглий стіл з науковцями і практиками «Аналіз умов перезимівлі
зернових культур та основні елементи технології вирощування
зернових у 2017 році»
02 березня 2017 року, м. Київ, вул. Госпітальна, 4, прем’єр-готель «Русь»
За підтримки: компанії «Сингента»
Віктор Швартау, завідувач відділу фізіології живлення рослин Інституту
фізіології рослин і генетики НАН України, член-кореспондент НАН України,
доктор біологічних наук
Сергій Ретьман, заступник директора з наукової роботи Інституту захисту
рослин НААН України, доктор с.-г. наук
Юрій Карпець, доцент, кандидат біологічних наук, Харківський національний
аграрний університет ім.Докучаєва
Володимир Туренко, доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри
фітопатології, Харківський національний аграрний університет ім.Докучаєва
Сергій В’ялий, ДП «Зернятко» Чернігівська область
Олександр Іващенко, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН України,
головний науковий співробітник, Інститут біоенергетичних культур і цукрових
буряків НААН
Світлана Каленська, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН
України, завідувач кафедри рослинництва, НУБіП
Світлана Чоні, кандидат с.-г. наук, технічний партнер з підтримки і розвитку
фунгіцидів, протруйників насіння зернових культур, ТОВ «Сингента»
Сергій Бут, керівник відділу маркетингу польових культур, ТОВ «Сингента»
http://agrievent.com.ua/events/online-syngenta

Дні агротехнологій УКАБ

Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» провела серію заходів з демонстрації передових
технологій передпосівного ґрунтообробітку, посіву, внесення засобів захисту рослин. На заходах
було презентовано роботу с.-г. техніки міжнародних лідерів-виробників, генераторів аграрних
технологій.
ДНІ АГРОТЕХНОЛОГІЙ УКАБ — це:
 можливість протестувати в польових умовах сільськогосподарську техніку провідних
світових виробників, здійснити її оцінку;
 демонстрація сучасних технологій у сільськогосподарському машинобудуванні;
 200+ учасників-агровиробників із центральних регіонів України;
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 спілкування з

директорами з виробництва, головними агрономами, головними
інженерами 20 найбільших агрохолдингів України – членів УКАБ із земельним банком
близько 4 млн. га.
Всі відвідувачі мали змогу оцінити результати роботи агрегатів, порівняти технології та обрати
оптимальні варіанти для власного господарства.
Назва

День агротехнологій. Передпосівний обробіток ґрунту

Дата та місце
проведення
Ціль

30 березня 2017 року, поле ТОВ «АгроКІМ» (ІМК), 132-ий км траси Київ-Суми
Демонстрації передових технологій передпосівного ґрунтообробітку
10 брендів здійснили демо-покази своєї техніки
Відвідувачі заходу: 70 представників аграрного сектору з різних регіонів
України
http://agrievent.com.ua/events/p-styletext-align-centerspan-stylefontsize22pxstrongdni-agrotekhnologiy-ukabstrongnbspspanp

Учасники
Детальна інформація

Назва

День агротехнологій. Посів

Дата та місце
проведення
Спонсори та партнери
Ціль

20 квітня 2017 року, поле ТОВ «Агро-Регіон» (с. Велика Олександрівка,
Бориспільський район, Київська область)
Насіннєвий партнер Euralis
Демонстрація в польових умовах передових технологій посіву
7 брендів здійснили демо-покази своєї техніки
Відвідувачі заходу: 100 представників аграрного сектору з різних регіонів
України
http://agrievent.com.ua/events/dni-agrotekhnologiy-posiv

Учасники
Детальна інформація

Назва

День агротехнологій. Обприскування

Дата та місце
проведення


Ціль
Учасники
Більш детальна
інформація

4.6.




10 серпня 2017 року, поле ТОВ «Вінницька аграрно-промислова група» (
с.Голубівка, Калинівський район, Вінницька область)
Демонстрація в польових умовах роботи самохідних та причіпних
обприскувачів, техніки провідних міжнародних виробників
8 брендів здійснили демо-покази своєї техніки
Відвідувачі заходу: 70 представників аграрного сектору з різних
регіонів України
http://agrievent.com.ua/events/gdni-agrotekhnologiy-obpriskuvannya

Бізнес-тури
Міжнародна виставка продуктів харчування, напоїв, технологій та
індустрії гостинності «Іran Аgrofood Еxpo 2017»

Назва
Дата та місце
проведення
Ціль
Учасники
Детальна інформація

20-24 травня 2017 року, Тегеран, Іран
Розвиток актуальних напрямів бізнесу, можливість знайти нових партнерів і
відкрити перспективні товарні ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону.
4 особи
http://agrievent.com.ua/events/biznes-tur-iran-agrofood-expo-2017
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Всеукраїнський бізнес-тур на найбільшу міжнародну виставку
сільськогосподарської техніки AGRITECHNICA 2017

Назва
Дата та місце
проведення
Ціль
Учасники
.7. Корпоративні заходи

13-17 листопада 2017 року, Ганновер, Німеччина
Встановлення контактів з світовими лідерами в галузі сільськогосподарського
машинобудування; ознайомлення з інноваціями, встановлення тенденцій і
обговорення перспектив галузі.
65 осіб

Назва

Бізнес-тур в Канаду на виставку «Сanadian Western Agribition»

Дата та місце
проведення

22-27 листопада 2017 року, Реджайна, Канада

Ціль

Оцінити досягнення в області генетики м'ясних порід худоби світового класу та
ознайомитися з 11 породами великої рогатої худоби в одному місці.

Учасники

11 осіб

4.8.

Бізнес-тури
Назва

ІМК Фест

Дата та місце
проведення

27 травня 2017 року, Красна площа, м. Чернігів

Формат

Щорічний фестиваль регіонального значення з масовими гуляннями, парадом
сільськогосподарської техніки, дитячою зоною та зоною фуд-корту

Відвідувачі

70 000 осіб протягом дня

Назва

«ІМК. Нам 10 років. І все тільки починається!»

Дата та місце
проведення

25 травня 2017 р., Ballroom (перший поверх), Fairmont Grand Hotel Kyiv

Формат

Гала-фуршет

Відвідувачі

200 персон
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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. 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 2017 році УКАБ продовжував співпрацювати із посольствами Великобританії (де сільське
господарство визначено одним із двох пріоритетів розвитку співпраці з Україною), Нідерландів,
Німеччини, Франції. Посольство Нідерландів стало членом Асоціації. Продовжується
співробітництво із Світовим банком, Міжнародною фінансовою корпорацією, Європейським
банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Організацією
економічного співробітництва і розвитку.
Серед іміджевих заходів, які стали уже доброю традицією, найбільш відвідуваним став Вечір
українського агробізнесу, що проводиться разом із Посольством України в Німеччині та Східним
комітетом німецької економіки в рамках виставки «Зелений тиждень», яка щорічно проходить в
Берліні. Також, у 2017 році УКАБ продовжив зустрічі з міжнародною спільнотою у форматі бізнессніданків, на яких УКАБ презентував свою позицію щодо подальшого розвитку агросектору України
та представив соціальні проекти для їх подальшої популяризації.

5.2.

Міжнародні візити

«Green Week 2017» (Берлін, Німеччина). У січні 2017 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», конференції і панельній дискусії “Стале
зростання – фактори впливу і стратегічні підходи в аграрному секторі України”, одним із
організаторів якого став УКАБ. 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 2017 року у виставковому
комплексі Ганновера відбулась одна з найбільших у світі виставка сільськогосподарської техніки та
обладнання «AgriTechnica — 2017». Роман Граб, заступник генерального директора зі взаємодії з
органами державної влади виступив з презентацією про стан та перспективи українського ринку
сільськогосподарської техніки. Захід був організований в рамках конференції «Україна, Росія та
Китай — потенціал для великомасштабного землеробства», співорганізатором якої виступив УКАБ.
УКАБ також організував тижневий ознайомчий візит на виставку для компаній-членів асоціації.

5.3.

Міжнародні проекти

У 2017 році УКАБ продовжив працювати по ряду грантів із Міжнарожною фінансовою
корпорацією (IFC) по виконанню аналітичних проектів. Продовжується сумісна робота із проектом

© Український клуб аграрного бізнесу, 2017

info@ucab.ua | (044) 236-20-97 | www.ucab.ua

Звіт про діяльність асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» за 2017 рік
Федерального міністерства сільського господарства Німеччини «Німецько-український
агрополітичний діалог» (АПД), сумісно з яким виконується розрахунок і аналіз бізнес-індексу
України в агропромисловому секторі.
2017 рік – активна фаза роботи УКАБ в рамках проектів програми Європейського Союзу
Горизонт 2020: проект «uP_running: нова ініціатива для підтримки використання деревини від
обрізки та видалення плантацій в енергетичних цілях» та проект «AGROinLOG: демонстрація
інноваційних логістичних центрів для інтегрованої біомаси в агропромисловому секторі Європи».

5.4.

Членство УКАБ в міжнародних організаціях

Протягом року УКАБ активно проводив переговори з приводу предтавництва у ПанЄвропейській асоціації фермерів і сільськогосподарських кооперативів Copa-Cogeca. З метою
пришвидшення інтеграції УКАБ став ініціатором та основним організатором створення громадської
спілки «Всеукраїнський аграрний форум», який буде преставляти ряд українських аграрних
асоціацій у Copa-Cogeca.
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6. ОСВІТНІ ПРОЕКТИ УКАБ
6.1.

Рада з питань аграрної освіти МОН України

Наказом №1009 Міністерства освіти та науки України від 11 липня 2017 р. внесено зміни
щодо складу Ради з питань аграрної освіти МОН України, до якої увійшли 19 осіб, у тому числі два
представники Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ): Алекс Ліссітса, голова Ради,
та заступник генерального директора УКАБ з питань співпраці з аграрними ВНЗ та науковими
установами Олена Ковтун. Метою діяльності Ради є розробка стратегічних напрямів розвитку та
удосконалення змісту підготовки фахівців відповідних освітніх ступенів, забезпечення високої
якості професійної підготовки фахівців на основі комплексного співробітництва із зацікавленими
підприємствами
і
організаціями–провідними
роботодавцями,
шляхом
об’єднання
інтелектуального потенціалу, матеріальних і фінансових ресурсів партнерів.
З моменту створення Ради відбулось чотири робочих засідання: на базі ДУ НМЦ
«Агроосвіта» МОН України, Національного університету біоресурсів і природокористування
України, Сумського національного аграрного університету та Житомирського національного
агроекологічного університету, що були присвячені питанням удосконалення підходів та змісту
аграрної освіти в Україні, ефективності використання земельних ресурсів навчальними закладами
та про хід впровадження дуальної освіти в аграрних навчальних закладах тощо.
Назва

Круглий стіл «Аграрна освіта та наука в Україні: час для перезавантаження»

Дата та місце 8 червня 2017 року, Міжнародна виставка АГРО 2017, Експоцентр України
проведення
«ВДНГ», проспект Глушкова 1,
Партнери

Партнери: Посольство Франції в Україні, Посольство Німеччини в Україні, ДУ
НМЦ «Агроосвіта» МОН України

Основні
спікери

Олена Ковальова, заступник Міністра аграрної політики та продовольства
України
Тарас Висоцький, генеральний директор УКАБ
Тетяна Іщенко, директор ДУ НМЦ «Агроосвіта» МОН України
Бенуа Лезафр, Голова Ради правління сільськогосподарського інституту вищої
освіти AgroSup (м.Діжон), Головний аудитор, Міністерство сільського
господарства, Франція
Владислав Валєнтінов, Науковий співробітник, Ляйбніц Інститут розвитку
сільського господарства в Центральній та Східній Європі, Німеччина
Володимир Ємєльянов, Перший заступник головного ученого секретаря НАН
України, член-кореспондент НАН України
Олександра Антонюк, заступник директора Інституту математики НАН України,
Національна академія наук України

Кількість
учасників

75

Детальна
інформація

http://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/ukab_shukatime_model_transformatsii_ag
rarnoi_osviti_ta_nauki_v_ukraini
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Навчально-практичний семінар підвищення кваліфікації викладачів аграрних
навчальних закладів

Назва

Дата та місце
23 червня 2017 року, смт.Дослідницьке, Київська обл.
проведення
Партнери

Партнери: компанія Smart Farming, ДУ НМЦ «Агроосвіта»

Основні
спікери

Тарас Висоцький, генеральний директор УКАБ
Артем Бєлєнков, засновник компанії Smart Farming
Вадим Остапенко, спеціаліст з моніторингу посівів компанія Smart Farming

Кількість
учасників

35

Більш детальна http://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/anonsi_podiy/navchalnopraktichniy_seminar_pidvi
інформація
schennya_kvalifikatsii_vikladachiv_agrarnikh_navchalnikh_zakladiv

6.2.

Проект УКАБ «Твій професійний старт»

17 лютого 2017 року в рамках роботи Міжнародних виставок «Зернові технології 2017»,
«Agro Animal Show 2017» та «Фрукти. Овочі. Логістика 2017» було організовано заходи для
молодих фахівців «Твій професійний старт» та «Школа працевлаштування». Формат проведення
заходів включав виступи представників ТОП-менеджменту провідних аграрних підприємств та
практичні ворк-шопи.
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.

2 листопада 2017 р. в рамках Міжнародної виставки ефективних рішень для агробізнесу
«АгроКомплекс 2017» відбувся третій День молодого спеціаліста «Твій професійний старт». 385

© Український клуб аграрного бізнесу, 2017

info@ucab.ua | (044) 236-20-97 | www.ucab.ua

Звіт про діяльність асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» за 2017 рік
студентів з аграрних вузів України поспілкувалися з представниками 13 найбільших агрохолдингів
та аграрних компаній країни.
Для учасників заходу організаторами були проведені екскурсії з відвідуванням виставкових
стендів та експозицію виставки для ознайомлення з провідними досягненнями світового та
вітчизняного машинобудування, насінництва та агрохімії.
Назва

Твій професійний старт

17 лютого 2017 року, Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза» (Київ, вул. Салютна,
Дата та місце
2Б), «Зернові технології 2017», «Agro Animal Show 2017» та «Фрукти. Овочі.
проведення
Логістика 2017»
Партнери

Партнери: КМКЯ, ДУ НМЦ «Агроосвіта»

Основні
спікери

Тетяна Іщенко, директор ДУ НМЦ «Агроосвіта»
Олена Ковтун, заступник генерального директора
Елеанора Євченко, директор з персоналу, ІМК
Ольга Дядечко, директор з персоналу, СІГНЕТ
Сергій Короленко, директор департаменту з управління персоналом, "Сварог
Вест Груп"

Кількість
учасників

280

Детальна
інформація

http://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/anonsi_podiy/tviy_profesiyniy_start

Назва

Твій професійний старт

02 листопада 2017 року, Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза» (Київ, вул.
Дата та місце
Салютна, 2Б), Міжнародна виставка ефективних рішень для агробізнесу
проведення
«АгроКомплекс 2017»
Партнери

Партнери: КМКЯ, ДУ НМЦ «Агроосвіта», агропортал «Агрокар’єра

Основні
спікери

Тетяна Іщенко, директор ДУ НМЦ «Агроосвіта»
Олена Ковтун, заступник генерального директора УКАБ
Елеанора Євченко, директор з персоналу, ІМК
Ольга Дядечко, директор з персоналу, СІГНЕТ
Сергій Короленко, директор департаменту з управління персоналом, "Сварог
Вест Груп"

Кількість
учасників

385

Детальна
інформація

http://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/anonsi_podiy/tviy_profesiyniy_start

6.3.

AgriIntern
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У 2017 році продовжив реалізовуватись, розпочатий у 2016 р. соціальний проект AgriIntern,
основна мета якого – удосконалення системи пошуку та підготовки висококваліфікованих та
конкурентоспроможних на ринку праці фахівців, що дозволить сприяти їх працевлаштуванню,
професійному та кар’єрному зростанню.
Сайт Agriintеrn.in.ua – єдина інформаційна платформа практичного навчання. Студенти, які
бажають пройти практику за спеціальністю, мають змогу розмістити свої резюме, а компанії, які
мають програми для стажування і зацікавлені у розвитку молодих спеціалістів, — відповідні
вакансії.

Наші переваги:
 безкоштовне розміщення необмеженої кількості потенційних вакансій практичного
навчання та резюме аплікантів
 перегляд контактів пошукачів та роботодавців аграрного сектору економіки, яким можна
довіряти.
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7. СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ УКАБ
2017 рік відзначився рядом нових нетворкінг-подій з метою більш різносторонньої та
поглибленої співпраці між членами Асоціації.
7.1.

ІІІ Благодійний футбольний турнір УКАБ

Традиційна спортивно-благодійна акція, що має на меті:
 популяризувати здоровий спосіб життя серед населення;
 налагодити позитивний імідж спортивної складової, як частини
корпоративного розвитку компанії,
 сприяти співпраці між компаніями-членами УКАБ;
 розвивати сільські території та роботу з дітьми в тих регіонах, де
проводить свою діяльність компанія-учасник;
 благодійність, адже зібрані кошти будуть направлені на
забезпечення необхідним приладдям благодійні організації,
школи за вибором переможців.
Дата проведення: 10-11 червня 2017 року
Місце проведення: стадіон НУБіП (вулиця Героїв Оборони, Київ)
Учасники: 16 команд, серед яких представники агрохолдингів, ресурсних компаній,
дистриб’юторів, Національного університету біоресурсів та природокористування України та
інтернет-видання «Українська правда».
Перше місце у турнірі та сертифікат на 50 тис.грн.
виборола команда «ІМК», друге та третє місця з
сертифікатами на 25 тис. грн. здобули «Райффайзен
Банк Аваль» та «Птахокомплекс» Вінницької
птахофабрики. Найкращі гравці відзначились
досягненнями в особистих номінаціях.
Більше інформації можна знайти у текстовій
трансляції:
День 1
День 2
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: 10 вересня 2017 року.
Маршрут: від Паркового до Московського мосту (Труханів острів).
Дистанції: 3 та 10 км для дорослих, 0,5 км для дітей.
Участь у забігу взяли 112 осіб, серед яких члени та партнери асоціації УКАБ, представники
аграрного сектору України, а також усі бажаючі.
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Захід мав благодійний характер – сертифікат на 30 000 грн було передано благодійному фонду
«Таланти України».
Більше інформації про перший аграрний забіг UCAB Run можна знайти тут.
Відео з заходу від AgroFM можна переглянути тут.
7.3.

Всеукраїнський соціальний проект «Вишиваний Шлях»
Унікальний туристичний, пішохідний та велосипедний маршрут
довжиною 2225 км, що проходить через 11 областей від
Ужгорода до Слов’янська і розкриває туристичний потенціал та
культуру України.
З 5 по 28 червня 2017 року було реалізовано новий проект —
Тур маршрутом «Вишиваний Шлях» 2017 – подорож через всю
Україну, яку здійснили четверо відомих українських
мандрівників.

Мета заходу:
 розкрити
туристичний
потенціал,
різноманітність і красу України;
 символічно об'єднати західні та східні
регіони;
 сприяти розвитку сільських територій;
 популяризувати активний відпочинок та
здоровий спосіб життя.
Формат заходу: Із Ужгорода і Слов’янська
розпочали
свою
подорож
маршрутом
«Вишиваний Шлях» по двоє відомих українських
travel-блогерів, використовуючи абсолютно різні види пересування – автостопом, велосипедом,
залізницею, автобусом, пішки тощо.
Історії та відеоролики блогерів щодня транслювались на сайті проекту, YouTube-каналі, сторінках в
соцмережах. Загалом було відвідано більше 60 населених пунктів та понад 100 туристичних
пам’яток.
У населених пунктах блогерів зустрічали місцеві координатори і організовували для них цікаву
програму із майстер-класами, екскурсіями, спортивно-розважальними активностями.
Мандрівники, у свою чергу, гуртували локальні громади, проводили презентації проекту.
Завершився Тур Вишиваним Шляхом 2017 урочистим велосипедним парадом, який відбувся у
Києві на День Конституції України – 28 червня.
Фінішний велопарад, рухався двома колонами — від станції метро Героїв Дніпра та від станції
метро Виставковий центр до Майдану Незалежності, де відбулося урочисте свято фінішу та пресконференція блогерів і організаторів Туру.
Партнери Туру Вишиваним Шляхом 2017: Компанія Baker Tilly Ukraine, міжнародна аграрна
компанія SoilCares, Всеукраїнська мережа прокату велосипедів veliki.ua.
Детальна інформація про Вишиваний Шлях на сайті: www.ornamentway.com
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7.4.

Агропарк розваг «Кукулабія»

Перший в Україні навчально-розважальний агропарк, де
кожен має можливість знайти для себе цікаве заняття,
приємно та з користю провести час, а дехто, можливо, вперше
познайомитись на практиці з агровиробництвом.
Цілі соціального проекту Агропарк «Кукулабія»:
 популяризація сільського господарства;
 сприяння вирощуванню та обігу сільськогосподарської продукції;
 популяризація споживання органічної фермерської продукції;
 проведення пізнавальних заходів на агро- тематику для сімей та молоді;
 пропаганда здорового способу життя та активного зеленого відпочинку.
Головним атракціоном «Кукулабії» є лабіринт, вирізаний у величезному кукурудзяному полі у
формі карти України з написом: «Мандруй Україною!» Цього року встановлено новий рекорд –
«Найбільше зображення карти України, вирізане в кукурудзяному полі».
Площа лабіринту: 45 000 м².
Загальна довжина усіх стежок: 1 538 м
Локація: територія ринку «Столичний» (м.Київ,
вул. Велика Кільцева, 110-А).
Офіційне відкриття сезону: 15 липня 2017 року.
Лабіринт працював у вихідні та святкові дні. За
28 днів роботи відбулося 12 різнопланових
тематичних фестивалів, які зібрали більше 15
тис. відвідувачів.
Парк співпрацював із благодійними організаціями та безкоштовно приймав дитячі групи із родин в
особливо скрутному становищі. У вересні агропарк відвідали більше 1000 школярів із
організованих груп.
Загалом, на території «Кукулабії» було розміщено понад 30 локацій для активного відпочинку та
розваг. У тому числі ще два лабіринти — із солом'яних тюків та мотузковий. Також різноманітні
ігрові майданчики, надувний батут, піраміда з сіна, гамаки серед дерев, гойдалки, пісочниці й
навіть басейн із сіном, фотозони та цікаві арт-об’єкти.
3 жовтня проходив збір урожаю кукурудзи з поля, у якому вирізаний лабіринт. На 4 гектарах було
зібрано 33 тони кукурудзи.
Організатор агропарку: агенція AgriEvent, асоціація «Український клуб аграрного бізнесу».
Партнери проекту: New Holland Agriculture, DuPont Pioneer, John Deere, BAYER, KUHN, Topiar,
SmartFarming, Lactalis, O2PR, Полігранд, Poparada, АгроВет Атлантик, Креативна Хата та оптовий
ринок сільськогосподарської продукції «Столичний».
Детальна інформація про агропарк на сайті www.kukulabia.kiev.ua
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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 2017 році були вітчизняні і міжнародні організації
та компанії, від яких ми отримали позитивні відгуки щодо якості проведених досліджень.
Дослідження УКАБ виходять українською та англійською мовами, за потреби можуть бути
перекладені російською та німецькою. Всі дослідження доступні для членів УКАБ на безоплатній
основі, за винятком індивідуальних досліджень на замовлення.
8.1.

Мультиклієнтські дослідження
Агробарометр 3.1 попит на насіння та агрохімію – 2017

На основі опитування сільськогосподарських виробників були проаналізовані плани
аграрних виробників щодо купівлі насіння основних культур, засобів захисту рослин та
мінеральних добрив у 2017 році. Встановлені фактори вибору засобів сільськогосподарського
виробництва, плани стосовно зміни посівних площ під основними культурами, а також стратегії
скорочення витрат у разі погіршення економічної ситуації на підприємстві.
Ведення аграрного бізнесу в Україні 2017
Цього 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
дослідженні 2017 року експерти асоціації надали особливу увагу аналізу проблем агро-
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продовольчих галузей в умовах політичної та економічної нестабільності, а також робиться акцент
на поліпшені зовнішньої торгівельної активності, розширенні ринків збуту і позитивному впливі
ЗВТ з ЄС. Окрім того, у публікації наводяться показники динаміки ефективності
сільськогосподарського виробництва у розрізі видів продукції рослинництва й тваринництва, а
також надається експертна оцінка тенденцій на ринках засобів аграрного виробництва.
Нішеві напрямки агровиробництва
Серія публікацій, що висвітлюють стан, можливості розвитку не індустріальних аграрних
ринків та включають в себе ключові дані, необхідні для прийняття рішення щодо виробництва
такої продукції на підприємстві. Дані публікації містять в собі інформацію про:

обсяги виробництва,

продуктивність,

складові собівартості,

маржинальність,

типові технологічні карти,

обсяги торгівлі,

ціни та ринки збуту сорго,

гірчиці,

горіха волоського (грецького)

та інших нішевих напрямків, що постійно доповнюються.
Бізнес-індекс українського агросектору (ABI)
Індикатор, що відображає суб'єктивні оцінки поточної ситуації в агросекторі виробниками, а
також їх очікування щодо умов ведення бізнесу на наступний рік. Даний проект був впроваджений
спільними зусиллями Німецько-українського агрополітичного діалогу (APD) та асоціації
«Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) на базі німецького бізнес-індексу «Ifo Business
Climate Index» (BCI), що був розроблений та впроваджений 1972 року Лейбніц-Інститутом
Економічних Досліджень Мюнхенського Університету.
8.2.

Індивідуальні дослідження

За перші 11 місяців 2017-го року експертною групою УКАБ було проведено 6 індивідуальних
досліджень.
Наприкінці 2017 року експерти УКАБ провели широке дослідження щодо ринку ресурсів в
Україні. У результаті було сформовано експертні висновки щодо функціонування ринку ресурсів –
сільськогосподарських машин та обладнання, насіння та агрохімії.
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.
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8.3.

Аналітика

Експертною групою УКАБ на періодичній основі проводяться моніторинги основних ринків
сільськогосподарської продукції, що включають огляд ринків зернових та олійних культур, огляд
ринку м’яса та молока, огляд зовнішньої торгівлі продукцією АПК. Розділ Аналітика на сайті УКАБ
надає користувачам інформацію за напрямками:

Огляд ринків рослинництва

Огляд ринків молока та м'яса

Огляд торгівлі продукцією АПК

Статистика рослинництва

Статистика тваринництва

Хід польових робіт

Загальна статистика

Агробізнес Індекс (ABI)
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9.

АГРОШКОЛА УКАБ

АгроШкола УКАБ — проект УКАБ, присвячений вирішенню проблеми нестачі кадрів в
сучасному агровиробництві шляхом підвищення кваліфікації спеціалістів АПК за основними
напрямками ведення аграрного бізнесу. Серед напрямків діяльності АгроШколи: «Рослинництво»,
«Управління молочним бізнесом», «Плодівництво», «Ягідництво» та «Управління якістю картоплі».
Тривалість кожного модуля становить 2 дні (четвер-п’ятниця). Поряд з цим, теоретичне
навчання тісно пов’язане з практичним використанням знань, отриманих в період роботи модуля.
Для спрощення доступу до окремих модулів використовується «rolling system», тобто слухач може
взяти участь у роботі АгроШколи УКАБ починаючи з будь-якого модуля.
Лекторами в АгроШколі УКАБ виступають представники провідних українських та світових
університетів, представники провідних ресурсних компаній та агробізнесу.
Після завершення кожного модуля АгроШколи УКАБ слухачам видається сертифікат, в якому
засвідчено успішну участь у модулі.
Відповідно до принципів максимально повного задоволення інтересів членів УКАБ, асоціація
дає їм можливість виступів на модулях АгроШколи УКАБ, а також надає членам асоціації знижки
на участь в модулях та на супутні послуги.
В 2017 році відбулося чотири модулі АгроШколи УКАБ «Управління молочним бізнесом».
АгроШкола УКАБ «Управління молочним бізнесом»
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ, ЯКІСТЬ МОЛОКА ТА ГІГІЄНА В МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ
Дата і місце проведення

Партнери
Кількість участників
Тематика модулю

09.02.2017 – 10.02.2017
Конференц-зала №5, 5 поверх, корпус №3, Готельний комплекс
Верховина (Київська обл.(Кільцева дорога), с. Петропавлівська
Борщагівка, вул. Петропавлівська 24)
Компанія «Данон», ДП «Лакталіс – Україна», «Бель Шостка Україна»,
ПСП «Україна»
34
- Система ефективної вентиляції тваринницьких приміщень
- Вплив комфортного утримання на продуктивність, здоров'я,
відтворення ВРХ
- Якісні показники
- Основні фактори, які впливають на якість молока
- Проблеми, з якими стикаються господарства в процесі виробництва
якісного молока
- Вхідний контроль якості
- Технічні умови отримання та збереження молока ґатунку екстра на
фермі
- Якість молока та молочна продуктивність
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ВИРОЩУВАННЯ МОЛОДНЯКУ
Дата і місце проведення

Партнери
Кількість участників
Тематика модулю

22.03.2017 – 23.03.2017
Конференц-зала готелю Миргород, (вул. Гоголя, 102, м. Миргород,
Полтавська обл.)
Компанія «Данон», ДП «Лакталіс-Україна», «Бель Шостка Україна»,
ТОВ «Вітчизна»
41
- Підвищення продуктивності молочного скотарства генетичними та
селекційними методами
- Відтворення стада
- Вирощування молодняку з першого дня життя до першої тільності
- Захворювання молодняку, що вражають дихальну та відтворну
системи
- Захворювання молодняку, що вражають систему травлення

ІЗРАЇЛЬСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ МОЛОЧОГО ТВАРИННИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ СТАДОМ
Дата і місце проведення
Партнери
Кількість участників
Тематика модулю

18.09.2017
м. Київ, бул. Т.Шевченка 25, Готель «IBIS»
Компанія «Данон», ДП «Лакталіс-Україна», «Бель Шостка Україна»,
«АфіМілк» , «Агросистема ЛТД»
20
- Програма AfiFarm як інструмент управління стадом
- Аналізатор молока в потоці AfiLab, як інструмент контролю якості
молока та здоров’я стада
- Обладнання по визначенню кількості соматичних клітин

МЕНЕДЖМЕНТ ВІДТВОРЕННЯ та ВЕТЕРИНАРНИЙ СЕРВІС
Дата і місце проведення
Партнери

Кількість участників
Тематика модулю

01.11.2017 – 02.11.2017
м.Запоріжжя, пр-т Соборний 135, готель Інтурист
Компанія «Данон», ДП «Лакталіс-Україна», «Бель Шостка Україна»,
СП «Молочарське»
33
- Роль годівлі в транзитному періоді + рекомендації
- Вплив генетики тварин на показники відтворення та продуктивності
- Хвороби копитних
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