До уваги орендаря!
ЯК ОРЕНДАРЮ ПРАВИЛЬНО
ЗАБЕЗПЕЧИТИ СВОЄ ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО
НА КУПІВЛЮ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ?
1. ПЕРЕВІРИТИ ДОГОВОРИ ОРЕНДИ. Усі договори, за якими права оренди не зареєстровані,
потрібно зареєструвати у Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно. Зверніть
увагу на договори, строк яких закінчується
найближчим часом, та договори, в яких відсутні норми про автоматичне поновлення.
Перевірте правильність зазначеної інформації
щодо орендованої земельної ділянки, зокрема
стосовно її місцезнаходження.
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2. ЗВ’ЯЗАТИСЯ ІЗ ВЛАСНИКОМ ДІЛЯНКИ. Повідомте власника про намір придбати ділянку,
що перебуває в оренді. Якщо маєте намір передати своє переважне право, повідомте про
це власника ділянки після передачі.
3. ЯКЩО ВЛАСНИК ПРОДАЄ ДІЛЯНКУ –
ОЧІКУВАТИ НА ПОВІДОМЛЕННЯ його нотаріуса про заплановану угоду. Повідомте нотаріуса про намір реалізувати своє переважне
право та готовність придбати ділянку за ціною,
за якою вона продається.
4. З’ЯВИТИСЯ ДО НОТАРІУСА у призначений
ним день і час для укладення договору купівлі-
продажу земельної ділянки.

Публікація підготовлена за фінансової підтримки
Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю
Міністерства аграрної політики та продовольства
і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу

Реформа управління
земельними відносинами:
переважне право при продажі
сільськогосподарських земель

Переважне право.
Що це таке і як його
реалізувати?
Якщо власник земельної ділянки вирішив продати її, орендар може скористатися своїм переважним правом – правом першочергового
викупу.

Що таке переважне право?
Суть переважного права полягає у тому, що
орендар має пріоритет (перевагу перед іншими покупцями) на купівлю земельної ділянки, яку він орендує, але за тією ціною, яку
визначив продавець. Це означає, що якщо
орендодавець має намір продати орендовану ділянку, то орендар має першочергове
право придбати її за запропонованими орендодавцем умовами та ціною. Орендар також
зможе передати, продати своє переважне
право за договором іншій особі.
Суб’єкт переважного права може передати
своє переважне право іншій особі за письмовим договором лише 1 раз. Таку передачу потрібно зареєструвати у Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно в порядку,
передбаченому для державної реєстрації обтяжень. Обов’язковим є письмове повідомлення власника земельної ділянки протягом
3 робочих днів з дня державної реєстрації передачі переважного права.

До уваги власника!
ЯК ПРАВИЛЬНО ПРОДАТИ ЗЕМЕЛЬНУ
ДІЛЯНКУ ЗА НАЯВНОСТІ ОРЕНДАРЯ?
5 ОСНОВНИХ КРОКІВ.
1. ЗВЕРНУТИСЬ ДО НОТАРІУСА. Рекомендується зробити це як якомога раніше, але не пізніше,
ніж за два місяці до продажу земельної ділянки.

Наслідки порушення
переважного права
при продажі ділянки
Якщо земельна ділянка була продана сторонній особі без повідомлення про це орендаря, то
орендар, який може реалізувати своє переважне право, має право пред’явити до суду позов
про переведення на нього прав і обов’язків покупця. Одночасно він зобов’язаний внести на
депозитний рахунок суду грошову суму, яку за
договором купівлі-продажу повинен сплатити
покупець.

2. ПОДАТИ НОТАРІУСУ ПРОЄКТ ДОГОВОРУ
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.
Скласти проєкт договору може допомогти нотаріус або юрист, з яким налагоджена постійна
співпраця. Типові форми такої заяви і договору
законодавством не встановлені, проте у договорі купівлі-продажу мають бути всі істотні
умови. Погодити з нотаріусом дату і час укладення договору купівлі-продажу.
3. ЗАРЕЄСТРУВАТИ У НОТАРІУСА НАМІР
ПРОДАТИ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ. Подати
нотаріусу заяву про реєстрацію наміру продати земельну ділянку. Заяву про державну
реєстрацію наміру продати земельну ділянку
потрібно подати тому нотаріусу, який буде посвідчувати договір купівлі-продажу. Нотаріус
здійснює реєстрацію наміру у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
4. ПОВІДОМИТИ СУБ’ЄКТА ПЕРЕВАЖНОГО
ПРАВА ПРО НАМІР ПРОДАТИ ДІЛЯНКУ. Це
має зробити нотаріус: він протягом трьох робочих днів повідомляє суб’єктів переважного
права цінним листом з описом вкладень та
повідомленням про вручення або особисто під
розписку. Вважається, що суб’єкт переважного права повідомлений про намір орендодавця продати ділянку навіть у разі його відмови
отримати повідомлення – якщо про це є відповідна позначка, або якщо повідомлення
повернулося до нотаріуса у зв’язку із закінченням встановленого строку зберігання. Нотаріус встановлює суб’єктів переважного права
шляхом отримання відомостей із Державного
земельного кадастру та Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно.
5. З’ЯВИТИСЬ ДО НОТАРІУСА у день і час, погоджені з нотаріусом, для укладення договору
купівлі-продажу земельної ділянки з суб’єктом
переважного права.

