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До відома та поширення інформації 

27 травня 2021 року набрала чинності переважна більшість норм Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» від 
28 квітня 2021 року № 1423-IX (номер законопроекту 2194), підписаний 
Президентом України Володимиром Зеленським 24 травня 2021 року на 
Всеукраїнському форумі «Україна. 30. Земля».

У зв'язку з прийняттям вищезгаданого Закону України надаємо інформацію 
про переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення:

1. Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення мають такі суб’єкти:

а) у першу чергу - особа, яка має спеціальний дозвіл на видобування корисних 
копалин загальнодержавного значення, якщо відповідно до інформації, отриманої з 
Державного земельного кадастру, така земельна ділянка знаходиться в межах 
ділянки надр, наданої такій особі у користування, крім земельних ділянок, на яких 
розташовані об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), що перебувають у 
власності особи, яка використовує земельну ділянку на праві власності, оренди, 
емфітевзису, суперфіцію, а також крім земельних ділянок для садівництва;

б) у другу чергу - орендар земельної ділянки.
Суб’єкт переважного права купівлі земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення другої черги може реалізувати таке право у 
разі відсутності суб’єкта першої черги або відмови суб’єкта першої черги від 
реалізації такого права.

У разі якщо особа, зазначена у пунктах "а" і "б", не може набувати у власність 
земельну ділянку сільськогосподарського призначення, вона може передати своє 
переважне право купівлі такої земельної ділянки іншій особі, яка відповідно до 
закону може набувати у власність таку земельну ділянку.

2. Переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення реалізується за умови, що суб’єкт переважного права сплачує ціну, за 
якою здійснюється продаж земельної ділянки, а в разі продажу на аукціоні 
(земельних торгах) - якщо його пропозиція є рівною пропозиції, що є найбільшою 
із запропонованих учасниками аукціону (земельних торгів).
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3. За наявності переважного права купівлі земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення її власник зобов’язаний не пізніш як за два 
місяці до дня укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки зареєструвати 
намір щодо продажу земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно. У разі якщо продаж земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення здійснюється не на земельних торгах, заява про державну реєстрацію 
такого наміру подається у визначений цією частиною строк нотаріусу, який 
здійснюватиме нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу, разом з 
проектом такого договору. Нотаріус зобов’язаний протягом трьох робочих днів 
повідомити про такий намір суб’єктів переважного права цінним листом з описом 
вкладень та повідомленням про вручення або особисто під розписку.  Суб’єкти 
переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
першої черги встановлюються шляхом отримання витягу з Державного земельного 
кадастру про земельну ділянку. У разі якщо в такому витягу відсутня інформація 
про наданий відповідний спеціальний дозвіл на користування надрами, вважається, 
що власник такого дозволу не має переважного права купівлі такої земельної 
ділянки. Суб’єкти переважного права купівлі земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення другої черги встановлюються шляхом 
отримання відомостей із Державного земельного кадастру та Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно. Суб’єкт переважного права купівлі земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення, який бажає скористатися таким 
переважним правом, зобов’язаний повідомити про це нотаріуса цінним листом з 
описом вкладень та повідомленням про вручення або особисто під розписку. 
Протягом місяця з дня отримання такого повідомлення нотаріус за погодженням із 
продавцем земельної ділянки повинен призначити день і час укладення договору 
купівлі-продажу та повідомити про це суб’єкта переважного права купівлі 
земельної ділянки, який виявив бажання скористатися таким правом, цінним листом 
з описом вкладень та повідомлення про вручення. У разі якщо протягом місяця з 
дня, коли суб’єкт переважного права був належним чином повідомлений 
нотаріусом про намір щодо продажу земельної ділянки, такий суб’єкт не повідомив 
належним чином нотаріуса про своє бажання скористатися переважним правом або 
відмовився від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, або не 
з’явився для укладення такого договору у день і час, призначені нотаріусом (за 
умови отримання повідомлення про вручення суб’єкту переважного права 
повідомлення про призначення дати та часу укладення договору купівлі-продажу 
або повідомлення про відмову від отримання такого повідомлення або якщо 
повідомлення повернуто нотаріусу у зв’язку із закінченням встановленого строку 
зберігання), вважається, що такий суб’єкт переважного права відмовився від свого 
переважного права.

4. У разі продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення з 
порушенням переважного права її купівлі суб’єкт переважного права має право 
пред’явити до суду позов про переведення на нього прав та обов’язків покупця. 
Одночасно позивач зобов’язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, 
яку за договором купівлі-продажу повинен сплатити покупець.

5. Переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення може бути передано його суб’єктом іншій особі, яка відповідно до 
закону може набути у власність таку земельну ділянку.



6. До особи, якій передано переважне право купівлі земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення, переходять усі права та обов’язки 
попереднього суб’єкта такого права за правовідносинами, пов’язаними з 
реалізацією такого права.

7. Переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення може бути передано його суб’єктом іншій особі лише один раз. 
Передача переданого переважного права купівлі земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення третім особам забороняється.

8. Реалізація переважного права купівлі земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення на земельних торгах здійснюється у порядку, 
визначеному статтями 135-139 Земельного кодексу України. При цьому: передача 
переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення, 
виставленої на земельні торги, допускається не пізніш як за п’ять робочих днів до 
моменту початку таких торгів. 

Просимо дану інформацію взяти до відома та врахувати в роботі, розмістити 
на офіційному сайті громади, розглянути можливість висвітлення у місцевих ЗМІ, а 
також максимально поширити серед господарств.

Заступник голови                              Юрій БУЧКО

Тетяна Борушок  255-05-72
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