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Законопроекти, запропоновані у Верхов-
ній Раді України у лютому 2018 року 
 

Сільськогосподарські землі 

Можливість приватизації кількох ділянок 

для ведення ОСГ 

Проект Закону «Про внесення змін до Земельного 

кодексу України (щодо створення додаткових мож-

ливостей безоплатної приватизації земельних діля-

нок для ведення особистого селянського господар-

ства)» № 8039 від 14.02.2018, знаходиться на роз-

гляді у комітетах (ініціатор – Тимошенко Юрій В. 

(партія «Народний фронт»)).  

Даним законопроектом уточняється норма Земель-

ного Кодексу України про те, що безоплатна прива-

тизація земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства може здійснюватися кі-

лька раз. При цьому загальна площа приватизова-

них за таким видом використання земельних діля-

нок не може перевищувати норми, визначеної цим 

Кодексом.  

Децентралізація повноважень щодо держав-

ної реєстрації земель 

Проект Закону «Про внесення змін до Закону Укра-

їни «Про Державний земельний кадастр» щодо ро-

зширення переліку осіб, які здійснюють внесення 

відомостей до Державного земельного кадастру та 

надання відповідної інформації з нього» № 8049 від 

22.02.2018, знаходиться на розгляді у комітетах 

(ініціатор – Гройсман В.Б. (Прем’єр-міністр Укра-

їни)).  

Законопроект надає право здійснювати державну 

реєстрацію земельної ділянки сертифікованим ін-

женерам-землевпорядникам в електронній формі, з 

використанням особистого електронного цифро-

вого підпису. Також пропонується скоротити строк 

здійснення державної реєстрації земельної ділянки 

з 14 до 7 робочих днів. 

 

 

 

 

 

 

 

Податкове законодавство 

Обмеження державної підтримки «в одні 

руки» 

Проект Закону «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо справедливого розподілу 

державної підтримки сільськогосподарських това-

ровиробників» № 8059 від 23.02.2018, знаходиться 

на розгляді у комітетах (ініціатори – Святаш Д.В., 

Кришин О.Ю. та ін. (партії «Відродження», «Народ-

ний фронт», «Блок Петра Порошенка»)). 

Законопроектом встановлюється, що сума виплат 

за всіма видами державної підтримки протягом од-

ного бюджетного року не може перевищувати 150 

млн. гривень одному товаровиробнику та пов’яза-

ним з ним особам. 

 

Лісове господарство 

Посилення відповідальності у сфері лісового 

господарства 

Проект Постанови «Про прийняття за основу прое-

кту Закону України про внесення змін до деяких за-

конодавчих актів України щодо удосконалення від-

повідальності за порушення лісового законодавства 

та охорони зелених насаджень» № 5504/П від 

16.02.2018, знаходиться на розгляді у комітетах 

(ініціатори – Кожем’якін А.А., Паламарчук М.П. 

(партії «Батьківщина», «Блок Петра Порошенка»). 

Постановою пропонується прийняти за основу до-

опрацьований законопроект № 5504 від 08.12.2016 

року, основними пунктами якого є: 

 посилення адміністративної та кримінальної 

відповідальності за порушення порядку видачі 

лісорубних квитків, недозволену вирубку, зни-

щення або пошкодження об’єктів лісової інфра-

структури та ін.; 

 обов’язкове оприлюднення спеціальних дозво-

лів на використання лісових ресурсів;  

 уточнення порядку обліку та маркування дере-

вини при її заготівлі; 

 визначення обов’язків громадян при здійсненні 

загального використання лісових ресурсів. 
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В публікації «Огляд аграрного законодавства в Україні» розглядаються закони та нормативно-правові акти Верховної Ради 

http://iportal.rada.gov.ua/, які мають вагоме значення для сталого розвитку аграрного сектору (тобто, суттєво впливають на 

сільське господарство та харчову промисловість).  

Інформація з даного огляду не може розглядатися як юридична консультація.  

Їх можна розподілити наступним чином: 

 «Закони та інші нормативно-правові акти, які прийняті або набули чинності протягом періоду, який аналізується» 

означає: закони, які прийняті Верховною Радою та підписані Президентом, навіть якщо вони набудуть чинності піз-

ніше; Постанови Кабінету Міністрів України. 

 «Законопроекти, які мають важливе значення і знаходяться в законотворчому процесі протягом періоду, який аналі-

зується»: наприклад, прийняті Верховною Радою у першому читанні або ті, що опрацьовуються в комітетах, однак, 

поки не прийняті. 

 «Законопроекти, запропоновані у Верховній Раді протягом періоду, який аналізується» означає: законопроекти, за-

реєстровані у Верховній Раді або передані на розгляд в комітети. 
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