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юстищУ розглянуто лист Головного територ!ального
управлшня юстищУ у Хмельницькш обласп вщ 19 червня 2018 року
№ 03.4-09/1/2418 щодо деяких питань, пов'язаних i3 зарахуванням
адмшютративного збору за проведения державноУ реестращУ речових прав на
нерухоме майно, та у межах компс-тенщУ повщомляеться.
ВЩНОСИНИ, що виникають \ сфер! державно!' реестращУ речових прав на
нерухоме майно та Ух обтяжень. визначае Закон УкраУни «Про державну
реестращю речових прав на нерухоме майно та Гх обтяжень» (дал1 - Закон).
Вщповщно до статп 35 Закону адмшютративний зб1р за державну
реестращю речових прав на нер\ чоме майно та ix обтяжень зараховуеться до
бюджепв у порядку, встановленому Бюджетним кодексом Укра'ши (дал1 Кодекс).
Фшансове забезпечення приватных Homapiycie та
акредитованих
суб'ектгв здшснюеться за рахунок 60 вщсотюв кошпв адмшютративного збору,
що залишаеться у приватних HOTapiycie або акредитованих суб'ект1в, яю
здшснили державну реестращю прав.
Перерахування 40 вщсотюв кошпв адмшютративного збору за державну
реестращю речових прав здшснюеться в установленому законодавством
порядку.
Звертаемо увагу, що вщповщно до статп 29 Кодексу до doxodie
загального фонду Державного ою<>жету Укра'ши належать, зокрема:
адмшютративний зб!р за державну реестращю речових прав на нерухоме
майно та ix обтяжень (кр1м адмш1стративного збору, визначеного пунктом 36-1
частини першоУ статп 64 та пун ктом 20-5 частини першоУ статп 69 цього
Кодексу);
адмшютративний зб1р за проведения державноУ реестращУ юридичних
oci6, фiзичниx oci6 - шдприемщв та громадських формувань (кр1м
адмшютративного збору, визначеного пунктом 36-2 частини першоУ статп 64
цього Кодексу та пунктом 20-7 частини першоУ статп 69).
Пщсумовуючи наведене и анал!зуючи положения вказаних пункпв
статей 64 та 69 Кодексу, у яких идеться про зарахування коигпв до мюцевих
бюджет1в, можна дшти висноик}. що 40 вщсотюв к о и т в адмшютративного
збору за державну реестращю ; с >вих прав на н е р у х о м ш ш й ^ с М о У й с ^ т щ й Н Ь ,
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а також за державну реестращю юридичних oci6, ф1зичних oci6 - шдприемщв
та громадських формувань, проведену, зокрема, акредитованими суб'ектами,
зараховуеться до загального фонду Державного бюджету Укра'ши.
KpiM того, зазначаемо, що листи мшютерств не встановлюють норм
права, а мають шформативний характер.
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