РИНОК ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ:
коротко про головне

01.07.2021 набрав чинності Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель
сільськогосподарського призначення»
Закон запроваджує поетапне скасування діючої заборони на відчуження земельних ділянок
с/г призначення приватної власності із низкою обмежень, що в основному зводяться до
обмеження їх набуття певними суб’єктами, а також обмеження концентрації землі до певної
площі в «одні руки».

в період з 1 липня до
1 січня 2024 року - між громадянами
України, державою, територіальними
громадами

з 1 січня 2024 року – за участі
юридичних
осіб,
створених
за
законодавством України з певними
обмеженнями;

після схвалення рішення на референдумі
за участі іноземних юридичних осіб та громадян.
В той же час, заборона відчуження земель державної та комунальної
власності залишається чинною.

–

До угод з відчуження земельних ділянок будуть
встановлені наступні додаткові вимоги:
всі оплати повинні проводитись в безготівковій формі;
набувач активу має пройти фінансовий моніторинг та підтвердити
джерело набуття коштів;
ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, виділених в натурі із земельних часток (паїв) не
може бути меншою за їх нормативну грошову оцінку.
Договір відчуження земельної ділянки підлягає обов’язковому
нотаріальному посвідченню

документи, що посвідчують особу і
громадянство
України,
а
також
реєстраційний номер облікової картки
платника податків;
оригінал документу про право власності на
землю (наприклад, державний акт на право
власності на землю, свідоцтво про право на
спадщину,
або
інший
документ,
що
підтверджує право власності на земельну
ділянку);
витяг з Державного земельного кадастру
про земельну ділянку;
документи про грошову оцінку відчужуваної
земельної ділянки.
Якщо земельній ділянці кадастровий номер не
присвоєно - спочатку потрібно замовити у землевпорядній
організації
виготовлення технічної
документації
із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Крім того, нотаріусу необхідно буде надати
відомості та документи про перебування набувача у
шлюбі, у тому числі зареєстрованому за кордоном, та про
набуття землі сільськогосподарського призначення на
праві спільної сумісної власності подружжя.

Документи, що необхідно
надати нотаріусу

Перевірка набувача або власника включає:
встановлення особи набувача;
встановлення кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи;
перевірку факту перебування набувача, учасників (акціонерів, членів), кінцевого бенефіціарного власника
юридичної особи під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно
до Закону України “Про санкції”;
перевірку належності набувача, учасників (акціонерів, членів), кінцевого бенефіціарного власника
юридичної особи до громадянства держави, визнаної Україною державою-агресором або державоюокупантом;
перевірку факту перебування юридичної особи — набувача, утвореної згідно із законодавством України,
під контролем фізичних та юридичних осіб, зареєстрованих у державах, включених до переліку держав
(юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових
організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення,
сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, на основі висновків міжнародних,
міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового
знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу;
перевірку факту включення набувача, учасників (акціонерів, членів), кінцевого бенефіціарного власника
юридичної особи до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно
яких застосовано міжнародні санкції, сформованого Держфінмоніторингом у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України;
перевірку джерел походження коштів набувача або інших активів у разі набуття права власності на
земельні ділянки сільськогосподарського призначення за відплатними договорами.
перевірку факту виділення земельної ділянки сільськогосподарського призначення за рахунок земельної
частки (паю) та її розташування стосовно державного кордону України;

Джерелами походження коштів для набуття у власність земельної
ділянки сільськогосподарського призначення можуть бути:

згідно

виграші (призи) в азартні ігри, виграші (призи) у
лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському
парі, у парі тоталізатора;

дохід від підприємницької або незалежної
професійної діяльності;

призи (виграші) у грошовій формі, одержані за
перемогу
та/або
участь
в
аматорських
спортивних змаганнях;

заробітна плата (грошове забезпечення);
гонорари
та
інші
виплати
з цивільно-правовими правочинами;

дохід від відчуження майна;

благодійна допомога;

дивіденди;

пенсія;

проценти;

спадщина;

роялті;

подарунки;

страхові виплати;

набуття права на знахідку або скарб;

кошти, отримані в позику (кредит);

інші джерела, не заборонені законом.

