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Закони та інші нормативно-правові 
акти, які прийняті або набули чинно-
сті у квітні 2019 року  
 
Посилення відповідальності за незаконну 
вирубку лісу 
Закон України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо збереження україн-
ських лісів» (з/п № 10201-1 від 16.04.2019) прийн-
ято Верховною Радою України 25.04.2019.
Законом України істотно знижується поріг кримі-
нальної відповідальності за незаконну порубку та 
експорт лісу, а саме: 
 зменшується з 2000 до 20 і більше неоподат-

ковуваних мінімумів доходів громадян (бл. 
20 000 грн.) розмір істотної шкоди, з якої на-
стає кримінальна відповідальність за незакон-
ну порубку лісу від 3 до 5 років; 

 зменшується мінімальна вартість лісу, що не-
законно експортується, при якій настає кримі-
нальна відповідальність. Віднині контрабанда 
лісу у великих розмірах, що складає 18 і біль-
ше (дотепер 1000 і більше) неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян (бл. 17 000 грн.), 
карається позбавленням волі від 5 до 12 років. 

Окрім того, Закон удвічі посилює адміністративну 
відповідальність за незаконну порубку лісу. 
 

Законопроекти, запропоновані у 
Верховній Раді України у квітні 2019 
року 
 
Зміни в сфері дерегуляції землеустрою 
Проект Закону «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів щодо дерегуляції землеустрою та 
оцінки земель» № 10187-1 від 09.04.2019, знахо-
диться на розгляді у комітетах (ініціатори – Петьо-
вка В.В., Люшняк М.В. та ін. (партії «Воля народу», 
«Блок Петра Порошенка», «Народний фронт»)).  
Серед головних положень законопроекту: 
 запровадження нового виду документації, а 

саме: проект землеустрою щодо встановлення 
(зміни) меж територій територіальних громад 
та внесення відомостей про межі цих територій 
до Державного земельного кадастру; 

 визначення випадків затвердження технічної 
документації земель без прийняття відповідно-
го рішення сільської, селищної, міської ради; 

 удосконалення взаємодії інформаційних систем 
Державного земельного кадастру та Держав-
ного реєстру речових прав на нерухоме майно, 
зокрема, відображення у реєстрах відомостей 
про ціну (вартість) земельних ділянок, розмір 
плати за користування земельною ділянкою. 

 

Лісове господарство  
 
Посилення відповідальності за незаконну 
вирубку лісу 
Проект Закону «Про внесення змін до деяких за-
конів України щодо посилення заходів, направле-
них на збереження українських лісів» № 10201 від 
03.04.2019, знаходиться на розгляді у комітетах 
(ініціатори – Кіраль С.І., Кривошея Г.Г. та ін. (пар-
тії «Об’єднання Самопоміч», «Народний фронт», 
«Батьківщина»)).  
Законопроектом закріплюється на законодавчому 
рівні термін «незаконна порубка дерев». Окрім 
того, пропонується знизити розмір істотної шкоди, 
з якої настає кримінальна відповідальність за не-
законну порубку лісу, з 2000 до 35 і більше неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян. 
 
Скасування подвійного оподаткування лісо-
вих земель 
Проект Закону «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо визначення податку на лісо-
ві землі» № 10221 від 16.04.2019, знаходиться на 
розгляді у комітетах (ініціатор – Бублик Ю.В. (по-
зафракційний)).  
Даний законопроект має на меті скасування земе-
льного податку за лісові землі, який було додатко-
во введено до складу податку за лісові землі Зако-
ном України № 2497-VIII від 10.07.2018 «Про вне-
сення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законів України щодо стимулювання утво-
рення та діяльності сімейних фермерських госпо-
дарств». Таким чином, нині податок на лісові землі 
складається із земельного податку та рентної пла-
ти, що визначається податковим законодавством 
(подвійне оподаткування). 
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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» озна-

чає: закони, які прийняті Верховною Радою та підписані Президентом, навіть якщо вони набудуть чинності пізніше; Пос-
танови Кабінету Міністрів України. 

 «Законопроекти, які мають важливе значення і знаходяться в законотворчому процесі протягом періоду, який аналізу-
ється»: 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, зареєс-
тровані у Верховній Раді або передані на розгляд в комітети. 
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