Практикум
Земля 2018
Особливості земельних правовідносин та представництва адвокатів у
земельних спорах з огляду на останні зміни в законодавстві
19 липня 2018,
Київ, БЦ "ЛІГА"
ПРОГРАМА:
1. Загальна характеристика змін у земельне законодавство в 2017-2018 роках
2. Судова реформа: нові процесуальні кодекси. Що потрібно знати.
3. Новий Верховний Суд. Вивчаємо найбільш цікаві рішення 2018 року у
земельних відносинах.
4. Аналіз основних законопроектів у земельній сфері, які можуть бути прийняті
найближчим часом.
5. Чи здійсниться чергова спроба скасувати Земельний Мораторій: аналізуємо
рішення ЄСПЛ у справі «Зеленчук і Цицюра проти України» та його вплив на
обіг землі в Україні.
6. Зміна повноважень місцевих органів з управління земельними ресурсами. Що
вже змінюється в процедурах розпорядження сільськогосподарськими землями.
7. Особливості юридичного аудиту земельної ділянки. З якого моменту
досліджується історія земельної ділянки. Чи працює принцип добросовісного
набувача до відведення землі. Судова практика.
8. Чим підтверджується фактичне використання ділянки? Можливі санкції за таке
використання. Відповідальність за самовільне захоплення землі.
9. Хто здійснює контроль за використанням і охороною землі? Процедура
перевірок.
10.Проблеми застосування статті 120 Земельного кодексу з урахуванням останньої
судової практики. Перехід права оренди землі при продажу будівлі.
11.Проблеми судового переділу прав на землю. Причини для виникнення проблем.
12.Цільове призначення землі : основні проблеми, наслідки порушень у процедурі
зміни цільового призначення земель. Актуальна судова практика.
13.Як боротись із земельним рейдерством? Проблеми реєстрації прав оренди землі.
14.Останні зміни в регулюванні будівництва. Аналізуємо нові ДБН 2018 року та їх
вплив на забудову земельних ділянок.
15.Земельні проблеми будівельних проектів: що робити якщо будівництво
незаконне і навпаки, що робити якщо законне будівництво атакують?
Актуальна судова практика.

16.Особливості будівництва на землях «особливих» категорій
(сільськогосподарські, рекреація, водний фонд і т.д.).
17.Новації регулювання питань оренди землі, зміни до типової форми договору
оренди землі.
18.Зміна договору оренди землі, продовження договору оренди землі. Проблеми і
рішення. Судова практика.

19.

Проблеми плати за землю. Останні зміни у встановленні та зміни

нормативної оцінки землі. Актуальна судова практика.
.
ПРАКТИКУМ ПРОВОДИТЬ:
ПРАВДЮК Віталій
Керуючий
партнер
юридичної
компанії
«Бізнес
Форс».
Спеціалізація: земельне право, нерухомість, будівництво.
Досвід юридичної практики в спеціалізації – близько десяти
років. Працював в найбільших будівельних компаніях України,
включаючи «XXI Вік».
Автор численних публікацій в спеціалізованих виданнях
«Будівельна діяльність», Building, Property Times. Автор та
доповідач практикумів ЛІГА:ЗАКОН з нерухомості та земельних
правовідносин.
***
ВАРТІСТЬ УЧАСТІ:

2100 грн. (без ПДВ)
знижки від -10% абонентам систем ЛІГА:ЗАКОН
В вартість участі включена перерва на каву та ланч. Кожен учасник отримає іменний
сертифікат, спеціалізований альбом методичних матеріалів

Зареєструватися або отримати більш детальну інформацію можна
за тел. (044) 538-01-05 або за посиланням:
http://practic.ligazakon.ua/practic/program/1229.htm

