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1. УСПІШНІ ПРИКЛАДИ ЛОБІЮВАННЯ У 2018 РОЦІ
Робота в рамках нормотворчої діяльності
Що зроблено. Сприяння у прийнятті та розробці законодавчих та нормативно-правових
актів.

 Участь у робочій групі з розробки законопроекту №8450
Результат. прийнято у першому читанні законопроект №8450 «Про інформацію для
споживачів харчових продуктів», подано від імені депутатів правки до другого читання та
очікується на розгляда в аграрному комітеті.

 Щодо підтримки та сприянні у прийнятті Закону «Про основні принципи та вимоги до
органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції»
Результат. Повернутий з підписом від Президента України. Введення в дію відбудеться
02.08.2019 року. Законом передбачається удосконалення засад правового регулювання
органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, а також гармонізація
законодавства України до законодавства Європейського Союзу у зазначеній сфері.

 Щодо підтримки та сприянні у прийнятті Закону щодо запобігання рейдерсту
Результат. Набрання чинності відбудеться 01.01.2019 року. Закон про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю,
удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського
призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні передбачає створення
ефективного механізму використання масивів земель сільськогосподарського призначення.
 Щодо підтримки прийняття соєвих правок
Результат. Набрав чинності Закон України про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення за
межі митної території України олійних культур, яким передбачено захист прав та законних
інтересів сільськогосподарських виробників, які експортують олійні культури, та стимулювання
розвитку в Україні підприємств з переробки насіння олійних культур.
 Щодо підтримки відміни регулювання цін на цукор
Результат. Парламентом прийнято законопроект №4532 «Про визнання такими, що
втратили чинність, деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації
цукру». Реалізація законопроекту дозволить зберегти та розвивати потенціал вирощування
цукрового буряка і роботу цукрових заводів, надавши можливість працювати на ринкових умовах.
 Щодо підтримки та сприянні у прийнятті нормативно-правових актів у сфері
насінництва
Результат. Урядом прийнято Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних
для поширення в Україні, яким закріплюється вільний цілодобовий і безоплатний доступ до
Реєстру сортів, придатних до поширення в Україні. Затверджено Порядок проведення реєстру
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патентів на сорти рослин, Порядок ведення реєстру заявок на сорти рослин та Порядок
затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об’єкта заявки.
 Щодо підтримки та сприянні у прийнятті еколого-експертної оцінки пестицидів та
агрохімікатів
Результат. Урядом прийнято Порядок проведення еколого-експертної оцінки матеріалів,
поданих для реєстрації пестицидів і агрохімікатів. Документом передбачається надання висновку
щодо препаратів, які подаються на реєстрацію,що є обов’язковою складовою й передостаннім
етапом процедури державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів.
Що зроблено. Блокування внесення змін, що містять неоднозначні тлумачення до
діючих та прийняття нових законодавчих актів.
 Щодо законопроекту № 7538 про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення правової охорони винаходів та корисних моделей
Результат. Проект не прийнято. Враховано позицію УКАБ та інших провідних асоціацій,
адже норми, що передбачалися в законопроекті могли призвести до неконтрольованого ввезення
на територію України для комерційних цілей ЗЗР з сумнівною якістю, недоведеною безпечністю та
ефективністю під виглядом дослідних партій.
 Щодо внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
поводження з небезпечними відходами
Результат. Враховано позицію УКАБ щодо того, що запропонована редакція змін, у випадку
з непридатними пестицидами, могла призвести до колапсу на ринку засобів захисту рослин.
Що зроблено. Внесені пропозиції щодо доопрацювання депутатського законопроекту
шляхом доповнення його положень.
 Щодо законопроекту № 7387 про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо приведення їх у відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфepi
перевезення небезпечних вантажів
Результат. Враховано позицію УКАБ щодо того, що у проекті № 7387 відбувається
планомірна підміна термінів «перевезення» на «поводження» із небезпечним вантажем, що
однозначно завдає шкоди усім учасникам ринку та призводить до розвитку корупції в галузі
транспорту. Законопроект не прийнято ВРУ.
Що зроблено. Розроблені законодавчі та нормативно-правові ініціативи.

 Розробка змін до Технічного регламенту
Результат. готується до громадського обговорення Технічний регламент затвердження типу
сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин,
систем, складових частин та окремих технічних вузлів, розроблений відповідно до європейський
директив.
Що зроблено. Визначено перелік пріоритетних законопроектів ( на підставі щоденного
моніторингу), що зареєстровані у Верховній Раді України і потребують першочергового
прийняття в інтересах сільськогосподарських товаровиробників.
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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.
Що зроблено. УКАБ підготовлено «дорожню карту» розвитку агросектору під назвою
«Позиційний документ».
Результат. Документом передбачено план дій на найближчі два роки. У документі
зазначені шість блоків питань, які є пріоритетними в роботі Асоціації: формування сприятливого
бізнес-середовища в АПК, вільний доступ до передових технологій, розвиток та розширення
аграрних ринків, удосконалення земельних відносин, державна підтримка АПК та становлення
соціальної відповідальності агробізнесу. Активно ведеться робота у реалізації даних блоків.

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.
Результат:
 УКАБ представлений в Громадській раді при Мінагрополітики.
 УКАБ входить до складу комісії з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання
для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів
державного бюджету та комісії для надання державної підтримки галузі тваринництва за
напрямом часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких
ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської
продукції.
 УКАБ представлений у робочій групі з розроблення концепції національної моделі обігу
земель сільськогосподарського призначення.
 УКАБ входить до складу Технічного комітету стандартизації «Молоко, м’ясо та продукти їх
переробки» ТК 140 Інституту продовольчих ресурсів НААН України.
 Проведено
GR-зустрічі з
депутатами,
представниками Мінагрополітики
та
Держпародспоживслужби.
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 УКАБ разом з іншими 19 організаціями підписала Меморандум про створення Громадської
Коаліції за скасування мораторію на землю Проведена зустріч представників уряду з
Укрзалізницею щодо критичної ситуації із відвантаженням зерна через зупинення роботи
залізничних станцій.
 Долучилися до розробки порядків використання бюджетних коштів.
 Відхилено квоти на імпорт палива.
 Відновлена робота систем реєстрації/блокування податкових накладних.
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2. ЧЛЕНСТВО В УКАБ
2.1.

Нові члени асоціації у 2018 році

Одним з основних індикаторів успішної роботи УКАБ є збільшення числа компаній, які хочуть
приєднатися до асоціації. Станом на кінець 2018 року, членами УКАБ є 105 компанії, що працюють на
аграрному ринку України. У 2018 році до асоціації приєднались:
ТОВ «Олам Україна». Рік заснування 2005. ТОВ «Олам Україна» - дочірня
компанія Olam International Ltd. (Сингапур). Сфера діяльності: виробництво і
експорт харчових продуктів: какао боби, спеції, горіхи, рис, зерно; переробка
зерна.
АО «Адвокатська фірма «Александров та партнери» має більше 15 років
успішного досвіду надання комплексних юридичних, консалтингових та
бізнеспослуг у сферах аграрного права; M&A, інвестицій, нерухомості та
земельного права, будівництва.
ТОВ «Суффле Агро Україна» працює, надаючи сільськогосподарським
виробникам повний комплекс послуг з виробництва рослинної продукції.
Основним завданням є підвищення урожайності та якості продукції і тим
самим - збільшення прибутковості господарств. Досвід компанії спирається
на більш як 100-річний досвід у агробізнесі Групи СУФФЛЕ.
ТОВ «АГРІЛАБ» – агроконсалтингова компанія, яка розробляє комплексні
рішення для підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств.
Аналізують – проводять комплексний агрохімічний аналіз полів Клієнта;
оптимізують – надають рекомендації щодо системи удобрення культур;
прогнозують – визначають планову врожайність з урахуванням економічної
доцільності; налаштовують – створюють технологічні карти для роботи
техніки, модернізують і переобладнують техніку для впровадження систем
точного землеробства; оцифровують і автоматизують роботу господарства
Клієнта, створюють програмні рішення для агрономів.
ТОВ «Юридична фірма «Евріс» - це юридична фірма, в якій працюють
талановиті та віддані юристи з креативним мисленням та системним
підходом. Надають консультації, грунтуючись на підході 360° – ми бачимо всю
картину, відмінно розбираючись в питаннях корпоративного права та M&A,
банківського сектора і фінансового права, в питаннях, пов’язаних з
оподаткуванням, нерухомістю, вирішенням спорів.
ТОВ «АМАКО Україна» - один з найбільших дилерів в Україні з продажу
сільськогосподарської техніки та комерційного транспорту. Компанія
представляє такі бренди сільгосптехніки як Massey Ferguson, Challenger,
Maschio Gaspardo, Geringhoff, Bicchi, WESTERN, а також комерційні автомобілі
IVECO. Компанія АМАКО розпочала свою діяльність у 1996 році і є частиною
потужної міжнародної групи компаній Alkhorayef Group, діяльність якої
зосереджена в 40 країнах світу. Пріоритетом у діяльності компанії є
післяпродажне обслуговування клієнтів (запчастини, сервіс, навчання) і
допомога у вирішенні будь-яких технологічних завдань.

© Український клуб аграрного бізнесу, 2018

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

Звіт про діяльність асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» за 2018 рік
ТОВ «УПЕК Трейдинг» - одна з найбільших в Україні приватних компаній,
що спеціалізуються в машинобудівному бізнесі, виробник комплектуючих,
вузлів і устаткування для залізничної, автомобільної,сільськогосподарської,
машинобудівної і металургійної галузей. Споживачами продукції компанії є
практично всі конвеєрні підприємства СНД. Місія компанії: розвивати
високоінтелектуальну індустрію як основу економіки країни і бути лідером
в галузі інженерних розробок для базових галузей промисловості.
ТОВ «Завод Кобзаренка» заснований у 1993 році, як українсько-німецьке
товариство «Флігель», перейменовано в «Завод Кобзаренка» в 2008 році.
На сьогодні «Завод Кобзаренка» виробник номер 1 тракторних причепів в
Україні. Завод виготовляє: 20 видів причепів; 5 видів перевантажувальних
бункерів; 10 видів цистерн для води, жижі та засобів захисту рослин; 20
видів різноманітних шнеків; причепи для перевезення тюків соломи;
зернопакувальне обладнання; відвали та ковші; теплогенератори на щепi
та соломі; розкидачі міндобрив та інше.
ТОВ «Агроресурс» - один з основних операторів на ринку України, метою
якого є комплексне матеріально-технічне забезпечення аграріїв. Продаж
сільськогосподарської техніки вітчизняного та зарубіжного виробництва і
запасних частин до неї - наш основний бізнес. Офіційні представники
заводів-виробників. Реалізація оригінального посівного матеріалу, засобів
захисту рослин та мікродобрив від всесвітньо відомих торгових марок
Піонер, Сингента, Лімагрейн, Монсанто, Дюпон, БАСФ, Альфа Смарт Агро,
Агрохімічні технології та інші - новий напрямок діяльності.
BKW Group. Основною метою створення BKW Group є якісне та повноцінне
забезпечення партнерів сільськогосподарськими ресурсами, які холдинг
виробляє або продає. У BKW Group створена активна екосистема
агробізнесу України: від поставки матеріально-технічних ресурсів,
вирощування сільськогосподарської продукції до її продажу на експорт.

ТОВ
«ВЕЛЕС-АГРО
ЛТД»
є
виробником
багатофункціональної
грунтообробної техніки з високими стандартами якості, з огляду на сучасні і
економічно ефективні технології. Заснована в 1996 році і за минулі
двадцять років постійного розвитку і вдосконалення підприємство зайняло
заслужене місце серед провідних виробників грунтообробних машин і
запчастин, а продукція отримала визнання якості, не тільки в Україні, а й за
її межами.
ПАТ «Українська Автомобільна Корпорація» - найбільший автовиробник,
дистриб'ютор і постачальник сервісних послуг в Україні. Єдина компанія з
повним циклом виробництва. Головний експортер автомобілів у країни
СНД і дальнього зарубіжжя. Корпорація УкрАВТО являється генеральним
імпортером та офіційним дилером більше 20 всесвітньо відомих
автомобільних брендів. Їм довіряють більше 1 000 000 клієнтів. Daimler AG,
General Motors, Maserati S.p.A., KIA Motors, Nissan, Toyota, Chery, АвтоВАЗ
цінують Корпорацію УкрАВТО як надійного та професійного партнера.
ПОЛЕТЕХНІКА – є офіційним дилером компаній Horsch, New Holland, Merlo,
Berthoud, Trimble, Kverneland, Zaffran та інших найкращих світових
виробників техніки, насіння, ЗЗР та добрив в Україні. З 2006 р. компанія
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забезпечує українських сільгоспвиробників комплексними рішеннями для
ефективного виробництва сільгосппродукції. Охоплює більш 80% території
України. Пропонує повний спектр товарів та послуг, що необхідні аграрію
для високих результатів в роботі.
ТОВ «Торговий Дім «ЕГРІТЕК» було започатковано на початку 2017 року.
Основним напрямом діяльності є постачання вітчизняним агрохолдингам
та логістичним компаніям техніки для транспортування врожаю зернових
культур. Асортимент «Egritech» охоплює всі ланки транспортування
врожаю зернових. Для транспортування в поля пропонуються бункериперевантажувачі з обсягом від 16м3 до 403 та тракторні причіпи-самоскиди.
Для транспортування врожаю від поля до елеватору – автомобільні
напівпричіпи самоскиди та зерно поїзди, які повністю відповідають
вимогам чинного законодавства.

ПрАТ «Придунайський»

2.2.

ПрАТ «Придунайський» - відтворення рослин; вирощування інших
однорічних і дворічних культур; Вирощування зернових культур (крім рису),
бобових культур і насіння олійних культур.

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 аграрних технологій
Діяльність комітету спрямована на обмін
досвідом в організації та управлінні
виробничими процесами агрокомпаній.
Основна мета — забезпечення діалогу між
агровиробниками
та
світовими
виробниками
і
дилерами
сільськогосподарської техніки; організація
і проведення серії заходів з демонстрації
передових агротехнологій на виробничих
потужностях агрохолдингів – членів УКАБ.
Кількість членів комітету: 30 компаній
Координатор
Радченко

комітету:

Олександр
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Агрохімічний комітет
Агрохімічний комітет при УКАБ створено
за ініціативи та підтримки ключових
світових виробників засобів захисту
рослин, які присутні на ринку України з
метою поліпшення бізнес-середовища в
секторі АПК, 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,
провідними
експертами.
Кількість членів комітету: 5 компаній
Координатор комітету: Ольга Кухар
Комітет з питань земельних відносин
Земельний комітет УКАБ представляє
консолідовану
позицію
передових
аграрних компаній України під час
розробки та обговорення законодавчих
ініціатив у сфері Земельного права. Окрім
розробки власних законодавчих ініціатив,
діяльність комітету спрямована на
вдосконалення вже існуючих земельних
відносин. Одним із пріоритетів діяльності
є активна співпраця 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.
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Кількість членів комітету: 15 компаній
Координатор комітету: Роман Граб

Насіннєвий комітет
Насіннєвий комітет при УКАБ створено за
ініціативи та підтримки ключових світових
виробників насіння, які присутні на ринку
України з метою поліпшення бізнессередовища в насіннєвій сфері АПК,
обміну 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: 9 компаній
Координатор комітету: Роман Граб
Комітет із 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: Олег Нестеров

Комерційний комітет
Діяльність

комітету

спрямована
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моніторинг та обговорення ключових
світових трендів, вивчення впливу
світового тренду на український ринок
зернових та олійних культур, розробка
цінових базисів на основні експортних
аграрних позицій аграрних холдингів в
активному
діалозі
з
відповідними
представниками державних органів влади
Кількість членів комітету: 10 компаній
Координатор комітету: Дар’я Гриценко

Комітет з питань логістики
Комітет сфокусований на супроводі
законотворчих ініціатив, що стосуються
перевезень агропродукції, врегулюванні
проблемних питань, а також слугує
комунікаційною платформою для обміну
досвідом у вирішенні логістичних задач
поміж агропідприємствами зокрема, та
між сектором і регулятором загалом.
Активно співпрацює з Міністерством
інфраструктури України, Укрзалізницею та
іншими державними установами
Кількість членів комітету: 15 компаній
Координатор комітету: Роман Граб

Комітет техніки
Комітет техніки УКАБ створено за
ініціативи ключових гравців ринку
сільськогосподарської техніки в Україні і
світі, членів асоціації «Український клуб
аграрного бізнесу». Метою роботи
комітету є результативна співпраця між
світовими виробниками техніки і
органами державної влади задля
створення
сприятливих
умов
функціонування
ринку
сільськогосподарської
техніки,
спрощення процедур реєстрації і
сертифікації
техніки
та
інших
нормативно-правових
аспектів
пов’язаних із виробництвом, реалізацією
та обігом сільськогосподарської техніки.
Кількість членів комітету: 5 компаній
Координатор комітету: Олег Нестеров
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Комітет високомаржинальних культур
Діяльність комітету спрямована на захист
компаній-виробників зернових та олійних
культур. Пріоритетним завданням є
постійний
моніторинг
законотворчої
діяльності, змін до Податкового кодексу
України та своєчасне реагування на дії, які
суперечать міжнародним домовленостям
у сфері сільського господарства та
чинному законодавству України.
Кількість членів комітету: 15 компаній
Координатор комітету: Тарас Висоцький
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3. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА
Відкритість у своїй роботі та інформування громадськості є одним з основних принципів роботи
асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», який залишається незмінним із початку діяльності
асоціації.
Комунікаційна стратегія УКАБ у 2018 році спрямована на:
 посилення бренду УКАБ;
 підвищення впізнаваності експертів;
 донесення до широких мас, громадськості, ЗМІ, членів асоціації інформації про діяльність
УКАБ щодо виконання запитів компаній;
 формування громадської думки через інформаційні приводи для захисту і просування
інтересів наших членів.
Комунікаційний відділ працює над постійним оновленням бази ЗМІ, які пишуть на тему аграрного
виробництва, зміни вносяться щоденно, в базі більше 200 контактів журналістів, з більшістю з них
встановлені особисті контакти.
3.1 Відео Позиційного документу УКАБ
Комунікаційний відділ УКАБ відслідковує тренди в агросекторі та відповідає викликам часу, тому
одним із завдань інформаційної політики УКАБ стало створення та поширення відео контенту.
Сьогодні це один з найпопулярніших видів контенту в соціальних мережах. Протягом 2018 року
було випущено 6 відео роликів про основні положення Позиційного документу УКАБ (Документ, у
якому визначені пріоритетні завдання Асоціації).
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3.2 Організація кампаній у ЗМІ, grassroots кампанії
Комунікаційний відділ як частина команди Асоціації використовує інструменти для просування
інтересів членів УКАБ та лобіювання шляхом мобілізації громадської думки, посилення
громадського резонансу навколо проблем компаній-членів УКАБ. Цього року за рішенням членів
Асоціації було організовано три медіа-кампанії:

Кампанія з відміни «олійних» правок

Cупровід законопроекту № 6606
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Супровід теми держпідтримки АПК

3.3 Медіа підтримка членів-компанії УКАБ
Протягом 2018 року комунікаційний відділ УКАБ надавав медійну підтримку членам-компаніям
Асоціації. Зокрема, були проведені прес-тури на відкриття заводу Agricom group та відкриття
головного офісу Mas Seeds, організовано прес-конференцію для AGCO та здійснювався медіа
супровід компанії Syngenta в рамках договору.
3.4 Зовнішні заходи
Керівництво та експерти УКАБ активно долучаються до поширення в інформаційному полі теми
розвитку агропромислового комплексу України. Цього року фахівці УКАБ взяли участь в біля 30
заходах за участю ЗМІ та виступили у якості спікерів та модераторів у заходах, окрім України, у
Великій Британії, Швейцарії, Німеччині та Польщі.

Перелік основних заходів за участю ЗМІ за 10 місяців 2018 року
Дата проведення
23 січня

Назва події
Всесвітній економічний форум у Давосі (панельна дискусія)

21 лютого

IX Голландсько-український агробізнес форум з професійного картоплярства

21 лютого

Насіннєвий форум

22 лютого

IV Британсько-український агробізнес форум

6 березня

Бізнес-сніданок Представлення Позиційного документу УКАБ
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13 березня

Бізнес-сніданок в AgroGeneration: Впровадження інноваційних технологій в
аграрному секторі: кейси реальних прикладів та показники ефективності за 20172018 рр.

20 березня

Uafoodweek: глобальні тренди, основні вектори розвитку та структурні зміни
світового ринку м’яса у найближчі роки

29 березня

Круглий
стіл: «Ефективний
справедливості»

29 березня

Круглий стіл: «Європейські реформи в укра нському АПК», Полтава

механізм

оподаткування

аграріїв:

пошук

12 квітня

Семінар «Державна підтримка для агровиробника: покрокова інструкція»

13 квітня

Аграрний ФОРУМ ААУ 2018 "Як побудувати ефективний та прибутковий агробізнес,
що стало запорукою успіху аграрних лідерів сьогодення" (панельна дискусія)

17 квітня

"Навіщо розвивати агротехнології в Україні?", МХП Акселератор (панельна дискусія)

20 квітня

Конференція Варшавського університету «Тенденції на ринку землі», Варшава

26 квітня

Юридичний практикум «Розширення земельного банку за рахунок земель із
невизначеним правовим статусом», Харків

15 червня

UA AGRO LIDER програми державної підтримки АПК, механізми та напрями її
реалізації, Львів

20 червня

Field Days Ukraine подіумна дискусія "Безперервний трансфер нових технологій найкращі практики"

29 червня

ІАМО форум, Німеччина

12 липня

Семінар «Адміністрування ПДВ та проблеми блокування податкових накладних»

12 липня

Круглий стіл «Підсумки роботи VIII сесії Верховної Ради України для аграрного
сектору»

13 вересня

Круглий стіл «Впровадження системи НАССР в аграрному секторі» за ініціативи
компанії Baker Tilly

19-20 вересня

Конференція Large Farm Management (LFM)

26 вересня

Панельна дискусія на тему «Державна підтримка розвитку галузей АПК України»
(AgroExpo)

27 вересня

Круглий стіл «Бюджетний пиріг - 2019: можливості та виклики для АПК»

9-10 жовтня

Тиждень України в Британії

17 жовтня

Семінар «Демонстрація інноваційних інтегрованих логістичних центрів біомаси для
аграрного сектору в Європі»

17 жовтня

Міжнародна конференція «Цифрова освіта в природничих університетах»

19 жовтня

Agro Rivne Семінар «Перспективи розвитку аграрної галузі»
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3.5 Згадки в ЗМІ
Підтвердженням високого авторитету УКАБ серед журналістів є кількість запитів на коментарів до
експертів асоціації. З початку 2018 року експерти та керівництво УКАБ дали понад 150 коментарів
для ЗМІ. Для вивчення та аналізу присутності УКАБ у ЗМІ кожного місяця проводиться моніторинг
згадок Асоціації у різних медіа ресурсах.

Прямий, 5 Канал, Еспресо, 24 канал, Перша шпальта,
Перший діловий, 1+1, УНН, Громадське, ZIK, NewsOne,
ObozTV, 8 канал, UATV
Вісті, Громадське радіо, Agro FM, Голос Столиці, Радіо
Свобода, Радіо Колос
3.5 Соціальні мережі (Facebook)
Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» активно веде 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 FB перевищила 5 000 тис.
Загальна кількість вподобань за 2018 рік: 605
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4. ЗАХОДИ УКАБ
4.1 Конференції УКАБ
IX Міжнародна конференція
«Ефективне управління агрокомпаніями»
19 вересня 2018 року, Агрохолдинг «Агро-Регіон» (вул. Соборна, 59, с.
Велика Олександрівка, Бориспільський район, Київська область)
New Holland Agriculture, BASF, Credit Agricole Bank, The Climate
Corporation, Mitsubishi Motors Corporation, Юридична фірма «Василь
Кісіль і Партнери», Swiss Re Corporate Solutions, Syngenta, MAS Seeds
Ukraine, Агроскоп Інтернешнл, Bayer, Limagrain Ukraine, HORSCH,
ІНГО Україна, Destra marketing, Agro-Region, Посольство Великої
Британії в Україні, Agrohub, IAMO, DLG
Ольга Трофімцева, Заступник Міністра аграрної політики та
продовольства України з питань європейської інтеграції
Станіслав Сторожук, Бізнес Менеджер New Holland Agriculture в
Україні та Молдові
Алекс Ліссітса, Генеральний директор, ІМК; Президент, УКАБ
Міхаель Хорш, Засновник, Генеральний директор, Horsch
Айварас Абромавічус, Міністр економічного розвитку і торгівлі
України 2014-2016 рр.
Мартін Ранд, Комерційний директор в ЄС, The Climate Corporation
Фабіо де Резенде Барбоса, Генеральний директор, NovAmerica
Сергій Кривошеєв, Начальник департаменту корпоративного
страхування, ІНГО Україна
Брайан Редрап, Директор фермерських господарств – Мідлендс,
Velcourt
Тіберіу Діма, Керівник підрозділу Agricultural Solutions BASF в Україні,
Молдові і країнах Кавказу
Клеман Куссенс, Генеральний директор, Agro KMR
Володимир Гаплік, Директор відділу продажів, Syngenta
500 осіб
https://lfm.com.ua/ru/lfm18-kak-jeto-bylo/

Назва
Дата та місце
проведення

Спонсори та партнери

Основні спікери

Кількість учасників
Детальна інформація
4.2 Бізнес форуми УКАБ

IV БРИТАНСЬКО - УКРАЇНСЬКИЙ АГРОБІЗНЕС ФОРУМ
СТАЛИЙ РОЗВИТОК В АГРОБІЗНЕСІ

Назва
Дата та місце
проведення
Спонсори та
партнери

22 лютого 2018 року, «Міжнародний виставковий центр», м. Київ
Посольство Великої Британії в Україні
Кеті Коттрелл, 1-й секретар комерційного відділу, Посольство Великої
Британії в Києві

Основні спікери

Ольга Трофімцева, Заступник Міністра аграрної політики та
продовольства України з питань європейської інтеграції
Тарас Висоцький, Генеральний директор, Асоціація «Український клуб
аграрного бізнесу»
Олександр Баськов, Baker Tilly
Сергій Ярошенко, Урожайна Країна
Оксана Кінг, Rezatec
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Брюс Найт, Legume Technologies
Людек Новак, Agrinova Solutions
Іван Кальковець, « Даноша»
Руслан Сусол, «Райт Френк»
Річард Сандерс, British Livestock Genetics
Кількість учасників
Детальна інформація

100 осіб
http://agrievent.com.ua/events/BRITISH_UKRAINIAN_AGRIBUSINESS_FORUM
IX. ГОЛЛАНДСЬКО - УКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ З ПРОФЕСІЙНОГО
КАРТОПЛЯРСТВА

Назва
Дата та місце
проведення
Спонсори та партнери

Основні спікери

Кількість учасників
Детальна інформація

21 лютого 2018 року, «Міжнародний виставковий центр», м.Київ
Посольство Королівства Нідерландів в Україні
Чайковський Вадим, заступник головного фітосанітарного інспектора
України, Держпродспоживслужба
Оксана Руженкова, УАВК
Анатолій Бондарчук Інститут картоплярства
Оксана Антонова, Клеффманн Груп
Рулоф-Ян Волеріч, фермер, виробник картоплі на переробку
Андрій Марущак, Агровент Україна
Олесь Капітанчук, Толсма Україна
Віктор Різник, Агріко Україна
110 осіб
http://agrievent.com.ua/events/Dutch_Ukrainian_Forum

Назва
Дата та місце
проведення
Спонсори та партнери

Основні спікери

Кількість учасників
Детальна інформація

ФІНСЬКІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ
6 червня 2018 року «Експоцентр України» , м.Київ
Business Finland
Олександр Калюжний, Експерт аграрних ринків, Асоціація
«Український клуб аграрного бізнесу»
Михайло Кулик, Регіональний директор з продажу та маркетингу,
компанія Sampo-Rosenlew
Олександр Олійник, компанія Sampo-Rosenlew
Андрій Стецевич, Заступник голови правління, Ощадбанк
Ari Kuhalampi, Директор з продажу, компанія Metalservice Hartikainen
Johanna Kylä-Lassila, Менеджер з експорту, компанія Figen
Juha Nisula, Генеральний директор, компанія JPT-Industria
Mikko Vanhanen, Менеджер з експорту, компанія Suokone
Ari Ollikkala, Генеральний директор, компанія Nipere
80 осіб
http://agrievent.com.ua/events/agro_2018_forum_finland
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4.3 Клубні заходи УКАБ
AgroVision
Агротехнології

Назва
Дата та місце
проведення
Спонсори та партнери
Основні спікери
Кількість учасників

05 квітня 2018 року, Premier Palace Hotel Kyiv, м. Київ
New Holland Agriculture
Микола Чорнонос, New Holland Agriculture
Адріано Луз, Амако Україна
Сергій Кравчук, Галс-Агро
Дмитро Скорняков, HarvEast
60 осіб

AgroVision
Телеком та інновації в агробізнесі. Світові практики

Назва
Дата та місце
проведення
Спонсори та партнери
Основні спікери
Кількість учасників

22 травня 2018 року, Opera-Hotel, м. Київ
Vodafone
Євген Булах, Директор з продажу та абонентського обслуговування
50 осіб

AgroVision
Хроніки Давосу

Назва
Дата та місце
проведення
Спонсори та партнери

Основні спікери

Кількість учасників

02 лютого 2018 року, Premier Palace Hotel Kyiv, м. Київ
AgroHub
Юлія Порошенко, засновник та керівник проекту Agrohub,
співзасновник
корпоративного стартап- акселератора Radar Tech
Алекс Ліссітса, Президент асоціації «Український клуб аграрного
бізнесу», генеральний директор агрохолдинга ІМК
Тобіас Менне, Керівник напрямку Digital Farming, Bayer AG
50 осіб

4.4 Семінари УКАБ
Практичний семінар
«Робота з пайовиками та органами місцевої влади»

Назва
Дата та місце
проведення

Основні спікери

Кількість учасників

07-08 лютого 2018 року, Конференц-готель «Зелена Буча» (м. Буча, вул.
Інститутська, 22)
Юрій Патик, Засновник, ГІС Технолоджі
Василь Берков, Заступник директора по соціальному розвитку,
HarvEast
Ігор Мельник, Керуючий партнер, адвокат, IMG Partners
Сергій Кубах, Експерт з питань управління земельними ресурсами,
Проект USAID
Анатолій Полтавець, Голова правління, ГО Асоціація фахівців
землеустрою
60
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Детальна інформація

http://agrievent.com.ua/events/land-seminar
Практичний семінар
«Державна підтримка для агровиробника: покрокова інструкція»

Назва
Дата та місце
проведення

12 квітня 2018 року, Chamber Plaza, м. Київ

Кількість учасників

Олександр Крівой, Департамент промислової політики
Андрій Стецевич, Заступник голови правління, Ощадбанк
Баграт Ахіджанов, Директор Департаменту фінансово-кредитної
політики
Олена Альшанова, Заступник директора Департаменту тваринництва
50

Детальна інформація

http://agrievent.com.ua/events/seminar_state_support

Основні спікери

Назва
Дата та місце
проведення

Основні спікери

Кількість учасників
Детальна інформація

Практичний семінар «адміністрування податку на додану вартість та
проблеми блокування податкових накладних»
12 липня 2018 року, Chamber Plaza (м. Київ, вул. Житомирська, 33)
Олександр Сп’ященко, юрконсультант, «Волинська фондова
компанія»
В’ячеслав Саган, податковий менеджер ТОВ «Агропросперіс»
Ірина Бараніченко ,заступник фінансового директора Agricom Group
Юлія Дроговоз, аудитор
Володимир Куценко, інспектор Ради бізнес-омбудсмена
50
http://agrievent.com.ua/events/seminar_pdv
РОБОЧА ЗУСТРІЧ
«РИНОК СОЇ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОГНОЗИ»

Назва
Дата та місце
проведення

Основні спікери

Кількість учасників

22 серпня 2018 року, Radisson Blu Hotel (вул. Ярославів Вал, 22, м. Київ)
Віктор Галкін, Менеджер з маркетингу, Відділ захисту насіння,
Syngenta
Олександр Калюжний, Аналітик, Асоціація «Український клуб
аграрного
бізнесу»
Ольга Харабара, Аналітик ринків зернових та олійних культур,
Координатор комітету високомаржинальних культур та комерційного
комітету, Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу»
Андрій Лук’яненко, Операційний директор, Grain Alliance
Олег Коваль, Головний агроном, Grain Alliance
Оксана Просоленко, Регіональний директор (Україна, Росія, Білорусь),
Асоціація «Дунайська Соя»
50
Юридичний воркшоп
АГРОБІЗНЕС 2018: ЗАКРИТТЯ СЕЗОНУ

Назва
Дата та місце

31 жовтня 2018 року, «Міжнародний Виставковий Центр», м. Київ
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проведення

Основні спікери

Кількість учасників
Детальна інформація

Сергій Бенедисюк та Андрій Реун, EVRIS
Дмитро Кушнір, IMEXBURO
Сергій Паперник, EVRIS
Олександр Молотай, EVRIS
Ігор Кравцов, EVRIS
Володимир Носік, EVRIS
Віктор Вишньов, СЕТАМ
40
http://agrievent.com.ua/events/workshop

4.5 Дні Агротехнологій УКАБ
Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» провела 2 події із серії заходів з демонстрації
передових технологій передпосівного ґрунтообробітку та посіву кукурудзи, а також основного
ґрунтообробітку.
На заходах було презентовано роботу с.-г. техніки як міжнародних та і вітчизняних лідеріввиробників, 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;
 250+ учасників-агровиробників із центральних регіонів України;
 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.
 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
Дата та місце
проведення

Детальна інформація

День агротехнологій. Передпосівний обробіток ґрунту та посів кукурудзи
17 травня 2018 року, поле ТОВ «Агро-Регіон», с. Горобіївка Бориспільський
район, Київська область
Демонстрації передових технологій передпосівного грунтообробітку та
посіву кукурудзи
12 брендів здійснили демо-покази своєї техніки по передпосівному
грунтообробітку
8 брендів здійснили посів кукурудзи на 2-х швидкісних режимах
Відвідувачі заходу: 241 представників аграрного сектору з різних регіонів
України
http://agrievent.com.ua/events/Field_Days_Ukraine

Назва
Дата та місце
проведення
Ціль

День агротехнологій. Основний ґрунтообробіток
20 вересня 2018 року, поле ТОВ «Агро-Регіон», с. Горобіївка
Бориспільський район, Київська область
Демонстрації передових технологій основного грунтообробітку

Ціль

Учасники
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Учасники

Детальна інформація

15 брендів здійснили демо-покази своєї техніки по основному
грунтообробітку (дисколапові агрегати, глибокорозпушувачі, важкі
дискові борони, плуги, агрегати по strip-till)
Відвідувачі заходу: 169 представників аграрного сектору з різних регіонів
України
За посиланням

4.6. Бізнес-тури УКАБ

Назва
Дата та місце
проведення
Ціль
Учасники
Детальна інформація
Назва
Дата та місце
проведення
Ціль
Учасники
Детальна інформація

БІЗНЕС-ТУР НА FRUIT LOGISTICA 2018
06-09 лютого 2018 року, Берлін, Німеччина
На сьогодні FRUIT LOGISTICA – це найбільша в світі виставка, яка
присвячена виробництву, торгівлі і транспортуванню фруктів і овочів
10 осіб
http://agrievent.com.ua/files/Program_Fruit_Logistica_2018_1-1.pdf
БІЗНЕС-ТУР НА GRUNE WOCHE 2018
20-23 січня 2018 року, Берлін, Німеччина
Одна з найбільших сільськогосподарських виставок міжнародного рангу
9 осіб
https://www.gruenewoche.de/

4.7. 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 2018 році відбулося три модулі АгроШколи УКАБ «Управління молочним бізнесом».
АгроШкола УКАБ «Управління молочним бізнесом»
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КОРМИ ТА КОРМОВИРОБНИЦТВО
Дата і місце проведення
Партнери
Кількість участників
Тематика модулю

14.02.2018 – 15.02.2018
м. Дніпро, Готель» Дніпропетровськк»
Компанія «Данон», ДП «Лакталіс – Україна», «Бель Шостка Україна»,
СВК» Катеринославське»
34
- Важливість годівлі корів по технологічним групам за продуктивністю
- Годівля корів в транзитному періоді(від запуску до запліднення)
- Технологічні аспекти заготівлі силосу та сінажу
- Альтернативні джерела енергії та протеїну в раціоні - як вихід для
зменшення собівартість раціону для молодняку та продуктивних тварин
ЕКОНОМІКА ТА ІННОВАЦІЇ

Дата і місце проведення
Партнери
Кількість участників
Тематика модулю

03.05.2018 – 04.05.2018
Готель «Рейкартц», Суми, вулиця Воскресенська, 1
Компанія «Данон», ДП «Лакталіс-Україна», «Бель Шостка Україна»,
СФГ «ВІТАЛІЯ»
35
-Ефективність виробництва молока – де втрачаємо. Як покращити
-Виявлення оптимального часу охоти та прогнозування заплідненості
корів
-Інновації в племінній справі. Використання найбільш цінних биків
ВЕТЕРИНАРІЯ

Дата і місце проведення
Партнери
Кількість участників
Тематика модулю

18.10.2018 -19.10.2018
Готель «Рейкартц», Суми, вулиця Воскресенська, 1
Компанія «Данон», ДП «Лакталіс-Україна», «Бель Шостка Україна»,
СТОВ»Велетень»
40
- Профілактика та лікування хвороб післяродового періоду. Ефективні та
недорогі препарати для лікування тварин
- Алгоритм відтворення. Вплив показників відтворення на сезонність
молока
- Профілактика та лікування хвороб молодняка
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5. СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ УКАБ
2018 рік відзначився рядом нетворкінг-подій з метою більш різносторонньої та поглибленої
співпраці між членами Асоціації.
5.1.

UCAB FOOTBAL FEST

UCAB FOOTBALL FEST – це аграрна спортивна ініціатива асоціації
«Український клуб аграрного бізнесу» для членів УКАБ та всіх, кому
небайдужий футбол, здоровий спосіб життя та командний дух. Цього
року подія вперше пройде у форматі фестивалю, поєднає благодійний
футбольний
турнір
та
спортивно-розважальний
фестиваль.
Дата проведення: 02-03 червня 2018 року
Місце проведення: стадіон НУБіП (вулиця Героїв Оборони,
Київ)
Учасники: 24 команди, серед яких представники
агрохолдингів, ресурсних компаній, дистриб’юторів.
Перше місце у турнірі та сертифікат на 60 тис. грн. виборола
команда «Захід Агро МХП», друге та третє місця з
сертифікатами на 30 тис. грн.
здобули «Старинська
птахофабрики» та «Сан Грано » Найкращі гравці відзначились
досягненнями в особистих номінаціях.
Більше інформації можна знайти у текстовій трансляції ТУТ
Фотозвіт заходу : ТУТ

5.2.

UCAB Run

Унікальний аграрний забіг в Україні, що має на меті:
 Популяризацію спорту та здорового способу життя;
 Мотивацію учасників для досягнення особистих і
спортивних цілей;
 Благодійність — підтримка талановитих дітей.
Ucab Run 2018 це:
 Аграрний забіг, в якому можуть взяти участь всі охочі – жодних обмежень щодо віку та
досвіду;
 Святкування Дня фізкультури та спорту на спортивній хвилі;
 Цікавий маршрут мальовничими берегами Дніпра (на Трухановому острові);
 Можливість випробувати свої сили в дистанціях на 3 чи 9 км;
 Забіг для дітей на дистанції 500 м, цікаве дозвілля та розваги;
 Естафетний забіг: 5 Х 500 м;
 Спортивні досягнення для всіх – головне не результат, а участь
Дата проведення: 09 вересня 2018 року.
Маршрут: від Паркового до Московського мосту (Труханів острів).
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Дистанції: 3 та 9 км для дорослих, 0,5 км для дітей.
Участь у забігу взяли 250 осіб, серед яких члени та партнери асоціації УКАБ, представники
аграрного сектору України, а також усі бажаючі.
Більше інформації про аграрний забіг UCAB Run можна знайти тут.
Фотозвіт заходу : тут

6. МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ
6.1.

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
2018 році УКАБ продовжував співпрацювати із посольствами Великобританії (де сільське
господарство визначено одним із двох пріоритетів розвитку співпраці з Україною), Нідерландів,
Німеччини, Франції. 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.

6.2.

Міжнародні візити

«Green Week 2018» (Берлін, Німеччина). У січні 2018 року в м Берлін проводився «Зелений
Тиждень» — найбільша у світі виставка продовольства, сільського господарства та садівництва,
спільно з Глобальним Форумом з питань продовольства і сільського господарства (GFFA), заходом,
який розставляє як політичні, так і економічні акценти в європейському та світовому
агропромисловому виробництві.
Делегація УКАБ у складі 2-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 100 представників німецьких та
українських аграрних компаній та організацій.

6.3.

Міжнародні проекти

У 2018 році УКАБ продовжив працювати по ряду грантів із Міжнародною фінансовою корпорацією
(IFC) по виконанню аналітичних проектів. Продовжується сумісна робота із проектом
Федерального міністерства сільського господарства Німеччини «Німецько-український
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агрополітичний діалог» (АПД), сумісно з яким виконується розрахунок і аналіз бізнес-індексу
України в агропромисловому секторі.
2018 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».

6.4.

Членство УКАБ в міжнародних організаціях

У 2018 році УКАБ продовжував активну роботу в рамках партнерства із Союзом
машинобудівельників Німеччини (VDMA), Німецьким сільськогосподарським товариством (DLG),
Німеччина, іншими партнерами. Експерти УКАБ (Олег Нестеров, Петр Лахай) брали участь у
сумісних заходах протягом року. У 2018 році УКАБ приєднався ще до однієї міжнародної
організації - Європейського об’єднання трейдерів м’яса та м’ясопродуктів (UECBV), що є
стратегічно важливо для ряду членів УКАБ.
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7.

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 дані,
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, яловичина, свинина, м’ясо птиці)

насіння та агрохімія

сільськогосподарське машинобудування

фінансові та страхові інструменти

продукти переробки
Користувачами послуг експертної групи у 2018 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.
7.1.

Мультиклієнтські дослідження
UCAB Metrics 2018

У 2018 році було проведено два дослідження «UCAB Metrics 2018: насіння, ЗЗР та добрива» та
«UCAB Metrics 2018: зовнішні послуги». На основі опитування сільськогосподарських виробників
були проаналізовані їх плани щодо купівлі насіння основних культур, засобів захисту рослин та
мінеральних добрив у 2018 році. Також, були виділені ключові тенденції у сфері використання
зовнішніх послуг, як наприклад страхування, юридичні чи бухгалтерські послуги.

Ведення аграрного бізнесу в Україні 2018
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 2018 року експерти асоціації надали особливу увагу аналізу проблем агропродовольчих галузей в умовах політичної та економічної нестабільності, а також робиться акцент
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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.
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.
7.2.

Індивідуальні дослідження

За перші 10 місяців 2018-го року експертною групою УКАБ було проведено 5 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 2017-2018 років було реалізовано
демонстраційні проекти. Задля поширення результатів проекту uP_running досвід реалізації
демонстраційних проектів було належним чином представлено на регіональному, національному
та європейському рівні.
7.3.

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 молока та м'яса

Статистика рослинництва

Статистика тваринництва

Хід польових робіт

Загальна статистика

Агробізнес Індекс (ABI)
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