
Адміністративний збір  

за проведення реєстраційних дій та за надання інформації 

 з Державного реєстру прав з 02.07.2018 року 

 
За державну реєстрацію права власності справляється адміністративний збір у розмірі 

0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб. – 180 грн 

1 прожитковий мінімум для працездатних осіб - у строк два робочі дні – 1760 грн 

2 прожиткових мінімума для працездатних осіб - у строк один робочий день - 3520 грн 

5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - у строк 2 години - 8810 грн 

За державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім 

іпотеки), справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб – 90 грн 

0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у строк два робочі дні - 880 грн; 

1 прожитковий мінімум для працездатних осіб - у строк один робочий день - 1760 грн; 

2,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у строк 2 години – 4410 грн. 

За державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки - справляється 

адміністративний збір у розмірі 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 90 грн. 

За внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення 

технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адміністративний збір у розмірі 

0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 70 грн. 

За отримання інформації з Державного реєстру прав у порядку, передбаченому 

статтею 32 цього Закону, справляється адміністративний збір у такому розмірі: 

0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - отримання інформації, витягу в 

паперовій формі – 40 грн; 

0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - отримання інформації, витягу в 

електронній формі – 20 грн; 

Реквізити рахунків для зарахування коштів за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень (адміністративний збір) 

 

 

 

 

Отримувач Код 
отримувача 
(ЄДРПОУ) 

Банк отримувача 

(ГУ ДКСУ) 
Код 

банку 

(МФО ГУ 

ДСКУ) 

Номер рахунку Код класифікації доходів 

бюджету 

УК у Шевченківському р-

ні/Шевченківський р-н/22012600 

37995466 Казначейств 

України (ЕАП) 

899998 31411530026011 22012600 

Реквізити рахунків для зарахування коштів за надання інформації з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно та за скорочення термінів надання послуг у сфері 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень 
Отримувач Код 

отримувача 
(ЄДРПОУ) 

Банк отримувача 

(ГУ ДКСУ) 
Код 

банку 

(МФО ГУ 

ДСКУ) 

Номер рахунку Код класифікації доходів 

бюджету 

УК у Шевченківському р-

ні/Шевченківський р-н/22012900 

37995466 Казначейство 

України (ЕАП) 

899998 31412540026011 22012900 

 


