
 Таблиця 1 

 

                                                    Реквізити рахунків для зарахування надходжень за надання платних адміністративних послуг  

                                                                   

                                                                                                                       2021 рік 

Сума, грн. 
Назва адміністративної 

послуги 

Номер Рахунку 

(IBAN) 
Отримувач 

Код отримувача (код 

за ЄДРПОУ) 

Код банку 

отримувача 

(МФО) 

Код бюджетної 

класифікації 

113гр.50 к. 

 

«Плата за надання інших 

адміністративних послуг. 

Державна служба з питань 

геодезії ,картографії та 

кадастру» 

Витяг з Державного 

земельного кадастру про 

земельну ділянку 

UA 

3989999803341298790270156

76 

ГУК в Од. обл./ 

с.Саф’яни/22012500 
37607526 

Казначейство 

України  

 

22012500 

«ознака 27» 

170грн.00к. «Плата за надання інших 

адміністративних послуг. 

Державна служба з питань 

геодезії ,картографії та 

кадастру» 

Витяг з Державного 

земельного кадастру про 

земельну ділянку з 

державною реєстрацією прав 

у порядку, передбаченою 

ст.32 ЗУ «Про державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень» 

UA 

3989999803341298790270156

76 

ГУК в Од. обл./ 

с.Саф’яни/22012500 
37607526 

Казначейство 

України  

 

22012500 

«ознака 27» 

230грн.00к. Адміністративний збір за 

державну реєстрацію  

Права власності на нерухоме 

майно у строк: що не 

перевищує 5 робочих днів: 

 

                   UA 

9089999803140105300000156

76 

ГУК в 

Од.обл./с.Саф’яни/22012

600 

37607526 

Казначейство 

України  

 

22012600 

110гр.00к Адміністративний збір за 

державну реєстрацію інших 

речових прав, відмінних від 

права власності (крім 

іпотеки) у строк, що не  

перевищує 5 робочих днів 

 

                UA 

9089999803140105300000156

76 

ГУК в 

Од.обл./с.Саф’яни/22012

600 

37607526 

Казначейство 

України 

 

22012600 
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90гр.00к. Адміністративний збір за  

виправлення технічної 

помилки, допущеної з вини 

заявника (в тому числі 

погашення записів РПВН), 

здійснюються в день 

реєстрації відповідної заяви 

в Державному реєстрі прав 

                 UA 

9089999803140105300000156

76 

ГУК в 

Од.обл./с.Саф’яни/22012

600 

37607526 

Казначейство 

України 

 

22012600 

60 гр.00 к. Адміністративний збір за 

отримання інформації з 

Державного реєстру речових 

прав, у строк , що не 

перевищує 1 робочого дня з 

дня реєстрації відповідної 

заяви в Державному реєстрі 

прав з розрахунку за кожні 

25 сторінок інформації 

(паперова форма) 

UA 

7289999803332193000410156

76 

ГУК в 

Од.обл./с.Саф’яни/22012

700 

37607526 

Казначейство 

України  

 

22012700 

Ознака «41» 

    680гр.00к. Адміністративний збір за 

державну реєстрацію змін до 

відомостей про юридичну 

особу (крім громадських 

об’єднань та благодійних 

організацій), що містяться в 

Єдиному державному 

реєстрі, крім внесення змін 

до інформації про здійснення 

зв’язку з юридичною особою 

UA 

3789998031401050100001567

6 

ГУК в 

Од.обл./с.Саф’яни/22010

300 

37607526 

Казначейство 

України  

 

22010300 

200грн.00 к. Адміністративний збір за 

виправлення технічної 

помилки у відомостях про  

юридичну особу, допущеної з 

вини заявника 

UA 

3789998031401050100001567

6 

ГУК в 

Од.обл./с.Саф’яни/22010

300 

37607526 

Казначейство 

України     

 

22010300 

70грн.00к  Адміністративний збір за 

виправлення технічної 

помилки у відомостях про   

фізичну особу- підприємця, 

допущеної з вини заявника 

UA 

3789998031401050100001567

6 

ГУК в 

Од.обл./с.Саф’яни/22010

300     

37607526 

Казначейство 

України 

 

22010300 

230 грн.00 к. Адміністративний збір за 

державну реєстрацію змін 

відомостей про прізвище, 

ім’я, по батькові або 

місцезнаходження фізичної 

особи-підприємця та за 

UA 

3789998031401050100001567

6 

 

ГУК в 

Од.обл./с.Саф’яни/22010

300 

37607526 

Казначейство 

України  

 

22010300 
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державну реєстрацію змін до 

відомостей про громадське 

об’єднання чи благодійну 

організацію 

110грн.00к. Адміністративний збір за  

надання відомостей з 

Єдиного державного 

реєстру-витягу  в паперовій 

формі  

 

UA 

7289999803332193000410156

76 

ГУК в 

Од.обл./с.Саф’яни/22012

700 

37607526 

Казначейство 

України  

 

22012700 

160 грн.00 к. Адміністративний збір за 

плату за надання документа, 

що міститься в 

реєстраційній справі :  

в паперовій формі   

UA 

7289999803332193000410156

76 

ГУК в 

Од.обл./с.Саф’яни/22012

700 

37607526 

Казначейство 

України  

 

22012700 

489грн.00к. Адміністративний збір за 

оформлення та обмін 

паспорта громадянина 

України (у формі картки), з 

дня оформлення заяви-

анкети у строк(до 10 робочих 

днів)  

   *    ;435125    ;1140012     ;1  

;РНОКПП (фізичної особи)  

;* 

UA 

2782017203551790010000796

09 

ГУДМСУ в Одеській 

області 
37811384 

Державна 

казначейська 

служба України 

м.Київ 

820172 

22012500 

363грн.00к. Адміністративний збір за 

оформлення та обмін 

паспорта громадянина 

України (у формі картки), з 

дня оформлення заяви-

анкети у строк( до 20 

робочих днів)  

       *     ;435125   ;1140011 ;1    

;РНОКПП  ;* 

UA 

2782017203551790010000796

09 

ГУДМСУ в Одеській 

області 
 37811384 

Державна 

казначейська 

служба України 

м.Київ 

820172 

22012500 

694 грн.00к. Адміністративний збір за 

оформлення та обмін 

паспорта громадянина 

України для виїзду за кордон 

з безконтактним 

електронним носієм , з дня 

оформлення заяви-анкети у 

строк : (  не пізніше ніж 

через  20 робочих днів)   

     *    ; 435125  ;1140013  ;1   

UA 

2782017203551790010000796

09 

ГУДМСУ в Одеській 

області 
37811384 

Державна 

казначейська 

служба України  

м. Київ 

820172 

22012500 
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;РНОКПП  ;* 

1046 грн.00 к. Адміністративний збір за 

оформлення та обмін 

паспорта громадянина 

України для виїзду за кордон 

з безконтактним 

електронним носієм , з дня 

оформлення заяви-анкети у 

строк : (  не пізніше ніж 

через  7 робочих днів)   

   *  ;435125  ;1140014  ;1 

 ; РНОКПП   ;* 

UA 

2782017203551790010000796

09 

ГУДМСУ в Одеській 

області 
37811384 

Державна 

казначейська 

служба України 

м.Київ 

820172 

22012500 

34грн.00к. Адміністративний збір за 

«державне мито» , пов’язане 

з видачею та оформленням 

закордонних паспортів та 

паспортів громадян України. 

 

 

UА 

1689999803140705380000156

76 

ГУК в Од.обл. 

/с.Саф’яни/22090400 
37607526 

Казначейство 

України 

 

22090400  

 


