
РЕЙТИНГ АДВОКАТІВ 
Дніпропетровської області

Які податки і мита доведеться 
сплатити при купівлі або продажу 
квартири або будинку відповідно 
до законодавства України? 

Якщо ви продаєте нерухомість:
- якщо ви володієте нерухомістю 

більше, ніж три роки, і це ваш перший 
продаж нерухомості протягом кален-
дарного року, то розмір мита станови-
тиме 1% від ціни об’єкта, зазначеної в 
договорі, але не нижче його оціночної 
вартості;

- якщо ви володієте нерухомістю 
менше трьох років, вам доведеть-
ся оплатити: держмито (1% від ціни 
об’єкта, зазначеної в договорі, але 
не нижче його оціночної вартості); 
податок на дохід (5% від вартості не-
рухомості) і військовий збір (1,5% від 
вартості нерухомості);

- якщо ви - нерезидент України, 
оплатити потрібно: держмито (1% від 
ціни об’єкта, зазначеної в договорі, 
але не нижче його оціночної вартості); 
податок на доходи фізичних осіб (15% 
від вартості нерухомості) і військовий 
збір (1,5% від вартості нерухомості).

Якщо ви покупець:
- суму в розмірі 1% від ціни неру-

хомості в Пенсійний фонд (для рези-
дентів і нерезидентів)

- державне мито в розмірі 1% від 
вартості об’єкта

- адміністративні збори за пере-
оформлення права власності в Дер-
жавному реєстрі речових прав.

Разом з тим існують категорії насе-
лення, які звільненні від оплати дер-
жмита:

- інваліди Великої Вітчизняної вій-
ни та сім’ї військових, зниклих без 
вести;

- інваліди 1-ї та 2-ї груп;
- ліквідатори аварії на ЧАЕС.
Якщо до пільгових категорій грома-

дян належать обидві сторони угоди, 

вони звільняються від виплати дер-
жмита. Якщо «пільговиком» виступає 
лише одна боку, то друга від виплати 
держмита не звільняється.

У скільки вам обійдеться про-
цес реєстрації?

Згідно з пунктом 1 статті 19 Закону 
України № 51 «Про державну реєстра-
цію прав на нерухоме майно та їх об-
тяжень»:

- оплата за державну реєстрацію 
права власності стягується в розмірі 
0,1 прожиткового мінімуму для пра-
цездатних громадян.

- процедура реєстрації повинна 
бути проведена протягом 5 днів з дня 
внесення відповідного заяви до Дер-
жавного реєстру прав.

Будь-те пильними, вагома доля 
справ в судах до ріелторів та агенцій з 
нерухомості у зв’язку з їх махінаціями 
та халатним відношенням, не дивля-
чись на оплату їх послуг в обсязі 5 % 
від вартості нерухомості.

Довіряйте адвокатам та                           
ліцензованим нотаріусам!!!

                

                                     
            ШМАТ

МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
заступник голови                  
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Необхідні умови для звернення 
із скаргою до Європейського суду з 
прав людини:

- Предметом скарги можуть бути 
тільки права і свободи, що гаранту-
ються Конвенцією або її Протокола-
ми;

- Скарга має бути подана не пізні-
ше чим через шість місяців після 
остаточного розгляду питання ком-
петентним державним органом. Цей 
термін відновленню не підлягає;

- Скаржитися можна тільки на ті 
порушення, які мали місце після дати 

Як подати скаргу до Європейського суду з прав людини ?

 

Про це повідомляє прес-служ-
ба РВ Фонду соціального страху-
вання з Республіки Калмикія. На 
сьогоднішній день таких у респу-
бліці 14 осіб.

Так що ж вони отримують від 
свого роботодавця при виході в 
декрет? 

По-перше, допомога при на-
родженні дитини, яке на сьогодні 
становить 265,80 $, або 7084,88 
грн. 

По-друге, щомісячну виплату 
по догляду за дитиною до досяг-
нення нею півтора року. У цьому 

випадку допомога дорівнювати-
ме 40% від середнього заробітку 
батька. При цьому за чоловіками 
ще й зберігається безперервний 
трудовий стаж. 

Але для призначення тради-
ційних виплат чоловікові, йому 
потрібно пройти через деякі фор-
мальні процедури. Перше і най-
важливіше - надати на роботу 
довідку про те, що допомоги не 
отримувала мама дитини. Непра-
цюючим жінкам такий «папірець» 
видають органи соцзахисту насе-
лення за місцем проживання. 

Крім того, за домовленістю з 
роботодавцем під час відпустки 
співробітник може і продовжити 
роботу, але на умовах неповного 
робочого часу. При цьому він буде 
отримувати як зарплату, пропор-
ційно фактично відпрацьованому 
часу, так і допомогу по догляду за 
дитиною до 1,5 років.

Для України ця динаміки також 
має свою тенденцію.

Близько 2% усіх декретів в 
Україні оформлюють чоловіки, і з 
кожним роком їх стає все більше. 
Про це пише журнал «Фокус».

За даними Мінсоцполітики, до-
помогу по догляду за дитиною 
отримують 1 257 800 осіб. Таким 
чином, в Україні приблизно 25 ти-
сяч чоловіків сидять у декреті. 

У той же час, як пише видан-
ня, неофіційно таких набагато 
більше. Зокрема, у селах багато 
безробітних, які не оформлюють 
декретів, тому можна зробити 
висновок, що реальний процент 
таких батьків вищий. До того ж, 
як стверджують в райуправлін-
нях соцзабезпечення, з кожним 
роком до них приходить на кілька 
десятків батьків більше. 

Більше читайте тут: https://
tsn.ua/ukrayina/gromadskist/
ukrayinski-choloviki-vse-chastishe-
ydut-v-dekret.html

В Республіці Калмикія зростає кількість чоловіків «в декреті»

КАРИКАТУРА

ратифікації Україною. У випадку з 
Україною такою датою є 17 липня 
1997 року;

- Для того, щоб скарга була визна-
на прийнятною по суті, заявником 
мають бути вичерпані усі внутріш-
ньодержавні засоби захисту свого 
права і передусім судові засоби тако-
го захисту; 

- Скарги, спрямовані до Євро-
пейського суду, повинні торкатися 
подій, за які несе відповідальність 
державна влада. Скарги проти при-
ватних осіб і організацій Європейсь-
ким судом не беруться до розгляду.

Відповідно до ст. 46 Конвенції, 
нагляд за виконанням рішень Суду 
здійснює Комітет міністрів Ради Єв-
ропи, який на виконання цієї нор-
ми покликаний стежити не лише 
за своєчасною виплатою грошової 
компенсації, але і за тим, як держа-
ва-учасник Конвенції виправляє 
законодавчі прогалини, які стали 
підставами для звернення до Євро-
пейського суду з прав людини. 


