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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 18 липня 1995 р. № 532 

Київ 

Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва 

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 листопада 1998 р. № 1849 

Постанова втратила чинність 
із збереженням розміру збору за оформлення і видачу свідоцтва 

про державну реєстрацію прав автора на твір 
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1756) 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  
від 18 липня 1995 р. № 532 

РОЗМІРИ ЗБОРІВ  
за державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва  

********************************************************************************************** 
 *                                Розмір ставки 
 ************************************************** 
Найменування дій, *для фізичних осіб * для юридичних осіб * 
за які справляються *(у неоподаткову- * (у неоподаткову- * 
реєстраційні збори *ваних мінімумах * ваних мінімумах * 
 *доходів громадян * доходів громадян * 
 *на день сплати) * на день сплати) * 
******************************************************************************* 
За подання заявки на державну 0,25 1 
реєстрацію 

За внесення заявки на державну 1 4 
реєстрацію до Комп'ютерного 
реєстру 

За публікацію відомостей про 0,5 2 
державну реєстрацію в 
Каталозі державної реєстрації 

За оформлення і видачу: 
свідоцтва про державну реєстрацію 0,5 1,5 
прав автора на твір 

свідоцтва про державну реєстрацію 0,5 1,5 
виключної правомочності особи 
на твір 

свідоцтва про державну реєстрацію 0,5 1,5 
факту і дати опублікування твору 

свідоцтва про державну реєстрацію 1 2,5 
договорів, які зачіпають права 
автора на твір 

За оформлення і видачу дубліката: 
свідоцтва про державну реєстрацію 0,3 1 
прав автора на твір 

свідоцтва про державну реєстрацію 0,3 1 
виключної правомочності особи на твір 

свідоцтва про державну реєстрацію 0,3 1 
факту і дати опублікування твору 

свідоцтва про державну реєстрацію договорів, 0,5 1,5 
які зачіпають права автора на твір 

За видачу копії свідоцтва 0,25 0,5 

За депонування: 
матеріалів, що не вимагають 1 3 
спеціальних умов зберігання 

матеріалів, що вимагають спеціальних 3 9 
умов зберігання, у тому числі за твори  
на відеоносіях (до 60 хвилин), твори  
на кіноплівці до 10 частин (100 хвилин), 

а за кожну додаткову одиницю зберігання 0,3 0,9  
(6 хвилин твору на відеоносіях або 10  
хвилин твору на кіноплівці) 
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За надання консультацій від 0,5 до 1,5 від 1,5 до 4,5 
правового характеру у зв'язку з 
державною реєстрацією 

За опрацювання додаткових від 0,25 до 0,5 від 1 до 2 
матеріалів, поданих заявником 
для державної реєстрації 

Видача довідки про зареєстровані 0,25 0,75 
права автора на твір та документи 
і матеріали депонування 

(розміри зборів із змінами, внесеними  згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.98 р. № 1849) 

Примітки:  

1. Видача довідок на запити судів, арбітражних судів здійснюється безплатно. 

2. Від сплати реєстраційних зборів звільняються ветерани Великої Вітчизняної війни та прирівняні до них особи. 

3. Інваліди І і ІІ групи, студенти (учні), які навчаються за загальноосвітньою або професійною навчальною програмою 
(за винятком післявузівської програми), сплачують 50 відсотків розміру ставки. 

4. Суми зборів, що підлягають сплаті, перераховуються на розрахункові рахунки ДААСПу. Документом, що підтверд-
жує сплату збору, є копія платіжного доручення на перерахування суми з відміткою установи банку або відповідна 
квитанція. Не допускається сплата реєстраційних зборів готівкою. 

5. Сплачений реєстраційний збір підлягає частковому поверненню у разі: 

внесення зборів у більшому розмірі; 

повернення заявки на здійснення державної реєстрації або відмови у здійсненні державної реєстрації згідно з 
Положенням про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва — у розмірі не більш як 50 
відсотків реєстраційних зборів. 

6. Іноземні юридичні та фізичні особи сплачують реєстраційні збори в тих же розмірах, що і юридичні та фізичні 
особи України. 

(розміри зборів доповнено приміткою 6 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.98 р. № 1849) 
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