
СТРАТЕГІЧНА ІДЕЯ СОЮЗУ

КИМ МИ СЕБЕ БАЧИМО
(ВІЗІЯ)

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ СОЮЗУ НА 2017-2020 РОКИ
Додаткова Послуга «ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ПАКЕТ «ТЕНДЕР»

Ціни на яйця – 3 рази на тиждень;
ціни на корми, зернові і олійні – 1 раз на тижденьж
аналіз ринку продукції птахівництва (яйце і м'ясо птиці) – 1 раз на місяць;
експорт і імпорт кормів, кормових добавок, ветеринарних препаратів – 
1 раз на місяць;
виробництво кормів – 1 раз на місяць;
бюлетень СПУ – 1 раз на місяць;
інформаційний пакет «Тендер», надання інформації щодо тендерів України – 
2 рази на тиждень. 
Міжнародні тендери – 1 раз на тиждень;
огляд аграрних ринків, новин, змін у галузі законодавства, бізнес-дайджести від 
експертів – постійно у міру їх надходження. Партнерство з відомими аграрними 
інформаційними майданчиками і ресурсами (Латифундист, АПК-Інформ тощо);
обмін новинами і розсилка оголошень учасників з метою поліпшення комунікації 
членів Союзу між собою.

Стабільне зростання частки ринку членів Союзу в сегменті малого і 
середнього бізнесу і продажу на експорт.

Об'єднання птахівників і виробників кормів з метою досягнення ними 
світових стандартів якості шляхом вивчення і впровадження кращих 
світових практик.

Встановлення відкритих довгострокових партнерських відносин 
між дійсними і потенційними членами Союзу.

Відстоювання економічних та інших законних інтересів 
учасників Союзу, пов'язаних з їх господарською діяльністю, 
зокрема в законодавчих органах, взаєминах з органами державної 
влади і місцевого самоврядування.

Матеріал підготовлений ГС «МСПКУ» у рамках проекту Програми розвитку ООН в Україні «Зміцнення бізнес-об'єднань малих і середніх підприємств», реалізація якого 
здійснюється за фінансової підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань. Інформація, наведена в публікації, належить її авторам і укладачам. 
ПРООН, інші агентства ООН і Швейцарська Конфедерація не несуть відповідальності за її зміст і точність.

Матеріал підготовлений ГС «МСПКУ» у рамках проекту Програми розвитку ООН в Україні «Зміцнення бізнес-об'єднань малих і середніх підприємств», реалізація якого 
здійснюється за фінансової підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань. Інформація, наведена в публікації, належить її авторам і укладачам. 
ПРООН, інші агентства ООН і Швейцарська Конфедерація не несуть відповідальності за її зміст і точність.

Національний Центр (HUB) – голос малого і 
середнього бізнесу галузі птахівництва і 
виробництва кормів. Ми об'єднуємо одно- 
думців для обміну кращими досвідом і 
практиками у сфері наукових і технологіч-
них розробок, інновацій, щоб забезпечити 
якісними і доступним м'ясом і яйцем птиці 

кожну родину України для формування 
здорової нації.

ДЛЯ ЧОГО МИ ІСНУЄМО
(МІСІЯ)

Ми створюємо для птахівни-
ків і кормовиробників ме- 

режу контактів «з лану до 
столу» для стабільного зрос- 

тання частки ринку і продажу 
на експорт. Формуємо єдине 

інформаційне поле для отримання 
необхідних виробникам знань та інфор-
мації, проводимо заходи для отримання 
кращих практик і інноваційних рішень 
процесу виробництва і продажу.

Організація системи взаємовигідних умов для членів 
Союзу через Угоду про співпрацю, взаємні знижки на 
продукцію і преференції 
створення додаткового каналу дистрибуції через нові 
інформаційні послуги (Пакет Тендер), піар і 
інтернет-маркетинг через сайт і сторінки Союзу в 
соцмережах;
аналіз зовнішніх ринків збуту (по регіонах, країнах і 
споживачах);
експертний супровід ЗЕД. 
(Здійснюється на підставі окремої угоди);
організація власних ділових поїздок, виставок, 
форумів, бізнес-зустрічей, участі в конференціях, 
симпозіумах в Україні і за кордоном.

МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ 
СОЮЗ ПТАХІВНИКІВ

І КОРМОВИРОБНИКІВ 
УКРАЇНИ

ПОСЛУГИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЄ СОЮЗ

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ
(аналітика ринків і цінові тренди)

Юридичні консультації і допомога через офіційне партнерство 
з відомою іміджевою юридичною компанією;
консультаційні послуги з питань податкового і бухгалтерського обліку, 
за необхідності супровід і ведення;
послуги в написанні бізнес-проектів, грантових заявок і пошуку 
інвестицій для модернізації виробництва;
HR (рекрутинг) – послуги з підбору персоналу;
необхідні для роботи підприємства навчання, тренінги: 
за заявленою темою.
Консультації і первинне надання послуг за П1-П5 здійснюються для 
членів Союзу безкоштовно.
*Послуги надаються на умовах аутсорсингу відповідними спеціалістами, залученими Союзом.

ІНДИВІДУАЛЬНА ДОПОМОГА 
КОЖНОМУ ЧЛЕНУ СОЮЗУ *

Союз представляє інтереси в діалозі з владою, 
здійснюючи:

комунікацію з державними органами, захист прав і 
відстоювання інтересів бізнесу в конфліктній ситуації;
піар-захист, юридичну допомогу і громадський захист членів 
Союзу;
аналіз і моніторинг діючих і проектів законодавчих і 
регуляторних нормативних актів. Розробка відповідних 
пропозицій щодо розвитку галузі, попереджаючи потенційні 
негативні зміни в нормативній базі.

ЛОБІЮВАННЯ: СПІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
ІНТЕРЕСІВ ЧЛЕНІВ СОЮЗУ

ПОСЛУГИ ЗІ ЗБІЛЬШЕННЯ 
ЧАСТКИ РИНКУ

МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ СОЮЗ
ПТАХІВНИКІВ І КОРМОВИРОБНИКІВ

УКРАЇНИ

61058, Україна, м. Харків, вул. Ромена Роллана, 12, оф. 226, тел./факс [057] 719-57-65



І.ЧЛЕНСЬКИЙ ПАКЕТ «БАЗОВИЙ-ІНФОРМ»: ІІ.ЧЛЕНСЬКИЙ ПАКЕТ «БІЗНЕС»: III. ПАКЕТ «ПАРТНЕР»: IV. ПАКЕТ «ЕКСПОРТЕР»:

ІНФОРМАЦІЯ ТА АНАЛІТИКА:

ПРЕДСТАВНИЦТВО І ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ:

НЕТВОРКІНГ:

Для виробників кормів

1 раз на місяць:
експорт та імпорт кормів, кормових добавок, ветеринарних препаратів; 
виробництво кормів. 

1 раз на тиждень:
ціни на корми, зернові і олійні.

Постійно у міру надходження:
огляд аграрних ринків, новин, змін у галузі законодавства, бізнес-дайджести 
від експертів;
обмін новинами і розсилка оголошень між членами і партнерами Союзу.

ІНФОРМАЦІЯ ТА АНАЛІТИКА:

ІНФОРМАЦІЯ ТА АНАЛІТИКА:

ПРЕДСТАВНИЦТВО І ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ:

Для виробників кормів

1 раз на місяць:
експорт та імпорт кормів, кормових добавок, ветеринарних препаратів; 
виробництво кормів. 

1 раз на тиждень:
ціни на корми, зернові і олійні.

Постійно у міру надходження:
огляд аграрних ринків, новин, змін у галузі законодавства, 
бізнес-дайджести від експертів;
обмін новинами і розсилка оголошень між членами і партнерами Союзу.

1 раз на місяць:
експорт і імпорт кормів, кормових добавок, ветеринарних препаратів;
виробництво кормів; 
аналіз ринку продукції птахівництва (яйце і м'ясо птиці);
статистика галузі тваринництва.

Постійно у міру їх надходження:
огляд аграрних ринків, новин, змін у галузі законодавства, 
бізнес-дайджести від експертів;
обмін новинами і розсилка оголошень між членами і партнерами Союзу.

Для птахопідприємств

1 раз на місяць:
аналіз ринку продукції птахівництва (яйце і м'ясо птиці);
бюлетень птахівництва. 

1 раз на тиждень:
ціни на корми, зернові і олійні.

3 рази на тиждень:
ціни на яйця курячі харчові.

Постійно у міру надходження:
огляд аграрних ринків, новин, змін у галузі законодавства,
бізнес-дайджести від експертів;
обмін новинами і розсилка оголошень між членами і партнерами Союзу.

Для птахопідприємств

1 раз на місяць:
аналіз ринку продукції птахівництва (яйце і м'ясо птиці)
бюлетень птахівництва. 

1 раз на тиждень:
ціни на корми, зернові і олійні.

3 рази на тиждень:
ціни на яйця курячі харчові.

Постійно у міру надходження:
огляд аграрних ринків, новин, змін у галузі законодавства,
бізнес-дайджести від експертів;
обмін новинами і розсилка оголошень між членами і партнерами Союзу.

Комунікація з державними органами, захист прав і відстоювання інтересів 
бізнесу в конфліктній ситуації; 
піар і громадський захист.

ІНДИВІДУАЛЬНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ І ДОПОМОГА:

з правових питань;
з питань податкового і бухгалтерського обліку;
у написанні бізнес-проектів, грантових заявок і пошуку інвестицій для 
модернізації виробництва;
з підбору персоналу;
впровадження стандартів і сертифікації;
навчання (участь у тренінгах, семінарах тощо).

МАРКЕТИНГ:

конкурентні переваги і торговельні преференції через Угоду про співпрацю;
просування і популяризація продукції, торговельних марок і брендів через 
рекламу, піар, послуги інтернет-маркетингу на сайті і сторінках Союзу в 
соцмережах;
розміщення на сайті Союзу Link (посилання) на інтернет-пропозиції членів 
Союзу; 
пільги і знижки під час ділових поїздок, виставок, форумів, бізнес-зустрічей, 
конференцій, симпозіумів, семінарів в Україні і за кордоном, організатором і 
учасником яких є безпосередньо Союз;
консультації і експертні рекомендації щодо ЗЕД і аналізу зовнішніх ринків 
збуту (по регіонах, країнах і споживачах).
*Аналіз і експертний супровід ЗЕД у конкретному регіоні, країні проводиться і оплачується на підставі окремої угоди

МАРКЕТИНГ:

конкурентні переваги і торговельні преференції через Угоду про 
співпрацю;
просування і популяризація продукції, торговельних марок і брендів 
через рекламу, піар, послуги інтернет-маркетингу на сайті і сторінках 
Союзу в соцмережах;
розміщення на сайті Союзу Link (посилання) на інтернет-пропозиції 
членів Союзу; 
пільги і знижки в ділових поїздках, виставках, форумах, бізнес-зустрічах, 
у конференціях, симпозіумах, семінарах в Україні і за кордоном, 
організатором і учасником яких є безпосередньо Союз.

МАРКЕТИНГ:

просування і популяризація на зовнішніх ринках продукції, торговельних
марок і брендів через рекламу, піар і послуги інтернет-маркетингу на сайті
і сторінках Союзу у соцмережах;
пільги і знижки під час міжнародних ділових поїздок, виставок, форумів,
бізнес-зустрічей, конференцій, симпозіумів, семінарів за кордоном,
організатором і учасником яких є безпосередньо Союз;
консультації і експертні рекомендації щодо ЗЕД і аналізу зовнішніх ринків
збуту (по регіонах, країнах і споживачах).

*Аналіз і експертний супровід ЗЕД у конкретному регіоні, країні проводиться і оплачується на підставі 
окремої угоди

Моніторинг основних тендерних майданчиків і надання інформації 
про наявні тендерні пропозиції для кожного члена Союзу в його 
сегменті, залежно від заявлених інтересів, з метою збільшення 
ринку збуту.

*Супровід і підготовка документів на подачу тендерних заявок на прохання учасника здійснюється 
за окрему обумовлену оплату

НЕТВОРКІНГ:

Ділове і неформальне спілкування власників і керівників, спеціалістів 
підприємств для обміну кращими досвідом і практиками;
участь у роботі органів управління Союзу з правом дорадчого голосу.

НЕТВОРКІНГ:

Ділове і неформальне спілкування власників і керівників, спеціалістів 
підприємств для обміну кращими досвідом і практиками;
участь у роботі органів управління Союзу з правом дорадчого голосу.

НЕТВОРКІНГ:

Ділове і неформальне спілкування власників і керівників, спеціалістів 
підприємств для обміну кращими досвідом і практиками.

Комунікація з державними органами, захист прав і відстоювання інтересів 
бізнесу в конфліктній ситуації; 
піар і громадський захист. 

Первинні консультації і допомога:
з правових питань;
з питань податкового і бухгалтерського обліку;
з підбору персоналу.

Ділове і неформальне спілкування власників і керівників, спеціалістів 
підприємств для обміну кращими досвідом і практиками.

Виробники кормів, добавок, ветеринарних 
препаратів  (діючі члени Союзу)

Виробники кормів, кормових добавок, 
ветеринарних препаратів Для постачальників:

Ветеринарних(нових), фармацевтичних, хімічних 
компаній, виробників технологічного обладнання, 
складових (inputs) для підприємств галузі, фінансових 
установ, лізингових і страхових компаній, міжнародних 
донорських організацій тощо.

Для експортерів:

Компаній-виробників і дистриб'юторів кормів, кормових 
добавок, ветеринарних препаратів, продукції 
птахівництва і тваринництва, рослинництва, обладнання 
та іншої продукції, що не є членами Союзу, але мають 
можливість  і потребу експортувати свою продукцію на 
зовнішні ринки, користуючись послугами Союзу.

Промислові птахофабрики (від 100 тис. голів)

Промислові птахопідприємства 
(птахофабрики від 100 тис. голів)

Малі і фермерські та тваринницькі 
і птахогосподарства (до 100 тис. голів) 

ІНФОРМАЦІЯ ТА АНАЛІТИКА:

1 раз на місяць:
експорт і імпорт кормів, кормових добавок, ветеринарних препаратів;
експорт і імпорт продукції птахівництва і тваринництва;
виробництво кормів.

1 раз на тиждень:
ціни на корми, зернові і олійні;
інформаційна послуга «Міжнародний тендер».

Постійно у міру надходження:
огляд аграрних ринків, новин, змін у галузі законодавства;
бізнес-дайджести від експертів.

 V. Додаткова опція для усіх учасників:

ІНФОРМАЦІЙНА ПОСЛУГА «ТЕНДЕР»:

ПЕРЕЛІК І ВАРТІСТЬ ЧЛЕНСЬКИХ, ПАРТНЕРСЬКИХ ПАКЕТІВ І ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ    СОЮЗУ НА ІІ ПІВРІЧЧЯ 2018 р.


