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Видання представляє собою практичний посібник, в якому наведено огляд і 
узагальнення законодавства щодо відчуження земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення, особливості визначення суб’єктів права власності на землю, 
набуття у власність земельних ділянок, розкрито питання обов’язкового відчуження 
земельних ділянок окремими категоріями суб’єктів, порядок дотримання переваж-
ного права купівлі земельної ділянки, показано алгоритм дій нотаріуса при посвід-
ченні договору відчуження землі, обрахування строків, порядок здійснення передачі 
переважного права купівлі, проведення повторної процедури реєстрації наміру щодо 
продажу земельної ділянки, розкрито особливості укладення різних видів договорів 
відчуження земельних ділянок, алгоритм підготовчих дій нотаріуса при посвідченні 
договору купівлі-продажу, використання оцінки, перевірка джерел походження ко-
штів тощо. У книзі наведено зразки нотаріальних документів. 

Дане видання розраховане на практикуючих нотаріусів, помічників нотаріу-
сів, консультантів державних нотаріальних контор, адвокатів, юристів, працівників 
органів юстиції та може бути корисним усім, хто цікавиться питаннями відчуження 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення.  
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