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Cпільнота УКАБ

129
Членів УКАБ

+13
Компаній приєднались
у 2021 році
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Адвокаційна
діяльність

Земельний комітет
Підтримка старту ринку земель с/г
призначення з 1 липня 2021 року.

Напрацювання пропозицій до законопроєкту
№6199-1 щодо уточнень стосовно набуття
прав на земельні ділянки.

Прийняття законопроєкту №2194
щодо переважного права орендаря на
викуп землі і передачі державної землі
громадам.

Отримані роз’яснення Мін'юсту та
Нотаріальної Палати щодо суперечних
моментів при купівлі-продажу с/г земель.

Прийняття законопроєкту №2195 про
земельні аукціони.

Участь у постійному Земельному штабі
при Мінагрополітики.

Врахування пропозицій у законопроєкті №5202-д
про організації водокористувачів.

Насіннєвий комітет
Прийняття у першому читанні
законопроєкту №3680-д про внесення
змін до законодавства про охорону прав
на сорти рослин та насіння і садивний
матеріал та підготовка пропозицій до
другого читання.

Напрацювання змін до Переліку родів і
видів, сорти яких проходять експертизу на
придатність сорту для поширення та на
відмінність, однорідність та стабільність.

Підготовка спільно з Мінагрополітики
Порядку отримання, обліку, зберігання,
використання, оновлення зразків
посадкового матеріалу об’єкта заявки
сортів рослин.

Підготовка пропозицій до постанови №1187
щодо проведення ділянкового (ґрунтового)
сортового контролю та лабораторного
сортового контролю.

Напрацювання пропозицій до постанови
№1183 щодо внесення змін до Порядку
сплати зборів за дії, пов'язані з
охороною прав на сорти рослин.

Участь у робочій групі з удосконалення
ведення системи насінництва,
розсадництва та охорони прав на сорти
рослин при Мінагрополітики.

Комітет операторів
ринку добрив
Подання апеляційних скарг на рішення
Окружного адміністративного суду міста
Києва у справах №№ 640/16663/20 і
640/16665/20, якими скасовувалось
рішення Міжвідомчої комісії з
міжнародної торгівлі ( МКМТ) від 22
червня 2020 року про недоцільність
квотування на ринку добрив та
зобов’язання МКМТ прийняти рішення
про введення квот на імпорт азотних і
комплексних добрив в Україну. В
результаті позивачі від хімзаводів
відкликали свої претензії і рішення
МКМТ не вводити квот залишили
чинними.

Аргументація недоцільності додаткових
обмежень імпорту згідно заяв Сумихімпром
та ДЗМУ, що були подані до Мінекономіки в
квітні 2021 року.

Напрацювання змін до Наказу № 775-21 від
15.04.2021 щодо Мінімальних вимог
безпеки при роботі з нітратом амонію,
який створює технічні бар’єри для імпорту
та ризики безпідставної утилізації.

Розпочато підготовку розширення
переліку добрив, які не потребують
державної реєстрації згідно Регламенту
ЄС 2003/2003.

Враховані пропозиції УКАБ до проекту Наказу
Мінагрополітики “Правил щодо
забезпечення родючості ґрунтів”, який
обмежує використання азотних добрив на
гектар, встановлює обов’язковість
агрохімпаспорту та нормативні сівозміни.

Комітет засобів
захисту рослин
Прийняття законопроєкту №2289 щодо
розблокування доступу до інноваційних
засобів захисту рослин для українських
аграріїв.

Підтримка законопроєкту №4601 щодо
посилення відповідальності за
використання фальсифікованих засобів
захисту рослин.

Зареєстровано напрацьований
законопроєкт №4558 про вдосконалення
державного регулювання у сфері
поводження з пестицидами і
агрохімікатами.

Висловлення позиції до законопроєкту
№6149 щодо уніфікації ставок ввізного мита
на окремі товари, а саме - виключення ЗЗР.

Надання пропозицій до законопроєкту
№5237 щодо вдосконалення вимог до
маркування пестицидів і агрохімікатів.

Участь у постійному Агрохімічному штабі
при Мінагрополітики.

Технічний комітет
Паралельно з відновленням
Мінагрополітики відновлено роботу
експертної Робочої групи з питань
технічного регулювання в сфері АПК.

УКАБ виступив проти повернення/
встановлення обов’язкового технічного
огляду для транспортних засобів і
сільськогосподарської техніки,
запропонованих Мінінфраструктури та
законопроєктом №6070.

За підтримки УКАБ аграрний комітет ВРУ
рекомендував прийняти законопроєкт
№6070-1, яким дозволяється розблокувати
отримання сертифікатів затвердження
для нових моделей тракторів.

Супровід обговорення питань щодо
використання обприскувачів і дронівобприскувачів в рамках оновлення
законодавства у сфері захисту рослин
(ЗПУ №4600).

При експертному та медійному сприянні
УКАБ було прийнято в першому читанні та
підготовлено до прийняття законопроєкт
№3716, яким врегульовується питання
реєстрації та використання дронів,
зокрема, для аграріїв.

Запропоновано в рамках програми
“Часткова компенсація вартості
сільськогосподарської техніки та
обладнання вітчизняного виробництва”
надавати підтримку за придбане
обладнання для застосування
технологій точного землеробства.

Логістичний комітет
Висловлені зауваження та підготовлені
правки до законопроєктів №3742 і
№3743 з метою усунення проблем щодо
подвійної відповідальності,
несправедливості у визначенні санкцій
(пропозиції і правки лягли в основу
законопроекту №6222, який готується до
розгляду профільним комітетом ВРУ).

Ініційована робота на базі Мінагрополітики
щодо врегулювання проблемних питань
при перевезенні вантажів, габаритновагового контролю і змін до відповідних
нормативних актів.

Скасовано норму, якою пропонувалося
штрафувати вантажівки з перевищеннями
вагових норм з 2 до 5%.

Супровід обговорення питань щодо
використання обприскувачів і дронівобприскувачів в рамках оновлення
законодавства в сфері захисту рослин (ЗПУ
№4600).

Скасовано норму, яка надавала
повноваження інспекторам
Укртрансбезпеки копіювати документи
водіїв вантажівок, навіть якщо не
встановлено факт порушення.

Висловлені зауваження та підготовлені
відповідні розрахунки із застереженням
щодо зростання вартості перевезення і,
відповідно, витрат громадян та бізнесу
при введенні плати за проїзд вантажівок
від 12 тонн (законопроєкт №6087).

Податковий комітет
Враховано ряд правок і пропозицій до
“антиолігархічного” законопроєкту
№5600:
зменшити ставку МПЗ на гектар на
початковому етапі до 4%;
включити 20% орендної плати по
землям, які у власності не фізичних осіб
(немає ПДФО з оренди);
пільга з ПДФО при першому продажі
пайової землі особами, які отримали
землю під час паювання або в спадок
від таких;
виключені або пом’якшені ряд норм
щодо адміністрування податків.

УКАБ виступив проти зростання вдвічі
єдиного податку 4 групи (ЗПУ №5636) і надав
відповідні розрахунки, які вказують на
додаткові втрати агросектору.

Ініційовано питання щодо врегулювання
ряду податкових та митних питань:
щодо ставки ПДВ на агропродукцію,
зокрема, щодо необхідності її зниження
для кінцевого продукту, а не сировини;
щодо скасування 10%-го експортного
мита на насіннєвий соняшник (для
сівби).

За сприяння УКАБ відмінено розгляд
ініціатив щодо регулювання цін на цукор
та безмитного ввезення цукру білого.

Надано зауваження з відповідними
розрахунками до Податкового комітету ВРУ
щодо недопущення зростання імпортних
мит на ЗЗР та діючі речовини для їх
виробництва.

Кліматична політика
Формування у співробітництві з органами
державної влади реалістичного Національно
визначеного внеску (НВВ) України щодо
скорочення викидів до 2030 року, який
залишає можливості для застосування
сучасних технологій та розвитку АПК.

Сприяння аграрним компаніям у
проходженні так званої карбонової
сертифікації.

Комунікація із органами державної влади
щодо узгодження положень в частині
впливу Європейського зеленого курсу
на двосторонню торгівлю із ЄС при
перегляді Угоди про асоціацію.
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Заходи УКАБ

95
Інтенсивний онлайн-курс
“PRO.Кукурудза”
4 лютого – 2 березня

87
Інтенсивний онлайн-курс “Управління
земельними ресурсами 2.0”
6 – 16 квітня

1200
Польова подія “УКАБ
Агротехнології. ЦЕНТР”
28 липня

300
Польова подія “УКАБ
Агротехнології. СТЕП”
13 липня

425
XII Міжнародна конференція
Large Farm Management
9 вересня

~200
XIII Міжнародна конференція
“Ведення агробізнесу в Україні”
7 грудня

Комунікаційна активність

04

Понад

200

публікацій
новин та
прес-релізів

опублікованих авторських
колонок експертів УКАБ

опрацьованих запитів на
текстові та відеокоментарі
експертів асоціації

Понад

4000

разів експерти УКАБ виступили з
відеокоментарями на телебаченні

згадок
у ЗМІ

8630
підписників в Facebook
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