
Футбольний турнір для членів УКАБ 
 

10-11 червня 2017 року, м. Київ 

 

Соціальна ініціатива 



Social responsibility! Футбольний турнір покликаний стати соціально-відповідальним 
проектом для популяризації здорового способу життя серед населення, налагодження 
позитивного іміджу спортивної складової, як частини корпоративного розвитку 
компанії, співпраці між компаніями-членами УКАБ, розвитку сільських територій та 
роботи з дітьми в тих регіонах, де проводить свою діяльність компанія.  
 
PR! Проведення футбольного турніру буде активно висвітлюватися на сайті УКАБ, в 
соціальних мережах, а також в ряді ЗМІ. Передбачено написання прес- та пост-релізів 
із згадуванням компаній, які беруть участь в турнірі. 
Кожна команда буде боротись за перемогу та призовий фонд, який буде передано 
одному з благодійних фондів, шкіл або інтернатів, якими опікується компанія. 
 
B2B UCAB members activity! Формат передбачає неформальне спілкування між 
представниками членів УКАБ протягом всього етапу проведення турніру.  



Формат турніру 

Турнір буде проходити за участю 16 команд 
16 команд будуть поділені на 4 групи по 4 команди 

Груповий етап відбудеться протягом 2-х днів, тобто всі команди у групі зіграють 
між собою та визначать переможців груп: 
• 10.06 – 10.00-13.00 – перший тур групового етапу; 
• 10.06 – 14.00-17.00 – другий тур групового етапу; 
• 11.06 – 10.00-13.00 – третій тур групового етапу; 

Фінальний етап складуть переможці з кожної групи 
11.06-14.00-18.00: 
• ½ фіналу  
 (winner 1 group A vs. winner 1 group B) 
 (winner 1 group C vs. winner 1 group D) 
• Матч за 3 місце 
• Фінал 



Дата: 10-11 червня 2017 року 
Місце проведення турніру: 
Національний Університеті Біоресурсів і Природокористування України 
Стадіон при 
 
м. Київ, вулиця Героїв Оборони, 18а 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рекомендовані для проживання готелі: 
• Готель «Голосіївський» - http://hotelgolos.com/ 
• Готель «Мир» - http://www.hotelmir.kiev.ua/ 
• Готель «Terra Nova» - http://terranova-hotel.com/ 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ТА 
ПРОЖИВАННЯ 
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Внесок компанії-члена УКАБ за участь в турнірі  
– 20 000 грн без ПДВ 

 

Додаткові фінансові та часові затрати: 
• Логістика та проживання (при потребі) команд на місці проведення. 

Організатори надають рекомендацію з приводу проживання 
• Організацію команди в колективі - 5 гравців (+ ~ 3-5 запасних та група 

підтримки). За 2 тижні до турніру необхідно заповнити та надіслати 
організаторам перелік осіб, які будуть задіяні в турнірі 

• Робочий час гравців – турнір відбудеться 10-11 червня 2017 року 
• Заявки на участь команди у турнірі приймаються до 30 квітня 2017 року 

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ В ТУРНІРІ 



ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 
 

• Склад футбольних команд: виключно працівники компаній учасників 

• Тривалість матчу: 2 тайми по 15 хвилин, перерва – 5 хвилин 

• Дата та час проведення: 10-11 червня 2017 року (з 09:00 до 18:00) 

• Рекомендований заїзд команд:  09 червня 2017 року 

• Харчування: Учасники будуть забезпечені обідом, кавою/чаєм та питною 

водою 

• Протягом проведення турніру буде забезпечений медичний супровід 

• Розклад матчів: буде спланований після жеребкування з координаторами 

команд та оприлюднено за 2 тижні до початку турніру 

• Фонд турніру: Всі кошти (за виключенням прямих витрат), зібрані 

організаторами, будуть направлені на забезпечення необхідним благодійні 

організації, або школи за вибором переможців. Про всі витрати буде 

прозвітовано для учасників турніру. 



З витратами призового фонду 2016 року Ви можете ознайомитись за 

посиланнями нижче: 

http://agroportal.ua/news/eksklyuzivy/nubip-odel-sportsmenov-v-novuyu-formu/ 

 

http://agroportal.ua/multimedia/futbol-blagotvoritelnost-agrarii-pomogayut-detyam/ 

 

http://agroportal.ua/multimedia/blagotvoritelnost-pod-elochku-rezultat-futbolnogo-

agrokubka-v-deistvii/ 
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За детальною інформацією та з приводу участі у  

футбольному турнірі, будь ласка, звертайтесь: 

 

Ткаченко Катерина: 

Тел.: +380 44 236 21 10 

Моб: +380 63 583 16 37  

tkachenko@ucab.ua 

www.ucab.ua 

КОНТАКТИ 
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