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Закони та інші нормативно-правові 

акти, які прийняті або набули чинно-

сті у листопаді 2018 року  

 

Відставка Міністра аграрної політики та  

продовольства України 

Постанова Верховної Ради України «Про відставку 

Міністра аграрної політики та продовольства Укра-

їни Кутового Т.В.» № 2623-VIII від 22.11.2018.  

Постановою приймається відставка  Міністра агра-

рної політики та продовольства України Тараса Ку-

тового, який подав заяву на звільнення 23.05.2017. 

 

Призначення т. в.о. Міністра аграрної полі-

тики та продовольства України 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

тимчасове покладення виконання обов’язків Мініс-

тра аграрної політики та продовольства України на 

Мартинюка М. П.» № 920-р від 28.11.2018.  

Згідно з розпорядженням, тимчасове виконання 

обов’язків Міністра аграрної політики та продоволь-

ства покладається на Максима Мартинюка, котрий 

обіймав посаду першого заступника глави Мінагро-

політики. 

 

Законопроекти, запропоновані у Верхо-

вній Раді України у листопаді 2018 року 

 

Скасування земельного податку на лісові землі 

Проект Закону «Про внесення змін до статті 273 По-

даткового кодексу України щодо скасування подвій-

ного оподаткування лісових земель» № 9276 від 

08.11.2018, знаходиться на розгляді у комітетах 

(ініціатор – Бублик Ю.В. (позафракційний)). 

Законопроектом пропонується скасувати земель-

ний податок за лісові землі, який було введено до 

складу податку за лісові землі. До введення зазна-

ченого земельного податку, податок за лісові землі 

справлявся як складова рентної плати. 

Нагадаємо, законом України від 10.07.2018 № 2497-

VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу Ук-

раїни та деяких законів України щодо стимулю-

вання утворення та діяльності сімейних фермерсь-

ких господарств» було введено додатковий земель-

ний податок за лісові землі, а саме: податок за лі-

сові землі складається нині із нововведеного земе-

льного податку та рентної плати, що визначається 

податковим законодавством.  

Ставки податку за один гектар лісових земель вста-

новлюються відповідним чином: 

 за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку 

яких проведено, встановлюється у розмірі не бі-

льше 3% від їхньої нормативної грошової оцінки 

(НГО): 

- для земель загального користування - не бі-

льше 1% від НГО; 

- для сільськогосподарських угідь - не менше 

0,3% та не більше 1% від НГО; 

 за земельні ділянки, які перебувають у постій-

ному користуванні суб’єктів господарювання 

(крім державної та комунальної форми власності) 

- не більше 12% від НГО.  

 

Продовження мораторію на продаж сільсь-

когосподарських земель 

Проект Закону «Про внесення змін до розділу Х 

«Перехідні положення» Земельного кодексу Укра-

їни щодо продовження заборони відчуження зе-

мель сільськогосподарського призначення» № 

9355 від 30.11.2018, знаходиться на розгляді у ко-

мітетах (ініціатор – Барна О.С. (партія «Блок Петра 

Порошенка»)). 

Даним законопроектом пропонується продовжити 

строк дії мораторію на продаж земель сільськогос-

подарського призначення до 01.01.2024. Наразі мо-

раторій діє до 01.01.2019. 
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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 пізніше; Постанови 

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, зареєст-

ровані у Верховній Раді або передані на розгляд в комітети. 
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