
УВАГА ! 

 

 

Реквізити рахунків для сплати адміністративного збору  у 

2022 році 

 

 

1. За проведення державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень : 

 

250,00 грн. – за державну реєстрацію права власності;  

120,00 грн. – за державну реєстрацію інших речових прав, обтяжень      

                       речових прав; 

100,00 грн. – за адміністративний збір за виправлення технічної   

                       помилки, допущеної з вини заявника: 

 

Отримувач: ГУК у Полт. обл/тг м. Полтава/ 22012600 

Код отримувача ЄДРПОУ: 37959255 

Банк отримувача: Казначейство України (ел.адм.подат.) 

Номер рахунку (IBAN): UA498999980314070530000016712 

Код класифікації доходів бюджету: 22012600 

 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» 

 

 

2. За проведення державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань : 

 

740,00 грн. – за державну реєстрацію змін до відомостей про 

юридичну особу;  

250,00 грн. – за державну реєстрацію змін до відомостей про 

благодійну організацію; 

250,00 грн. – за державну реєстрацію змін до відомостей про 

прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження 

фізичної особи-підприємця; 

220,00 грн. – за виправлення технічної помилки в ЄДР для юридичної 

особи; 

70,00 грн. – за виправлення технічної помилки в ЄДР для фізичної 

особи-підприємця; 

 

 



 

 

Отримувач: ГУК у Полт. обл/тг м. Полтава/22010300 

Код отримувача (ЄДРПОУ): 37959255 

Банк отримувача: Казначейство України (ел.адм.подат.) 

Номер рахунку (IBAN): UA938999980314070501000016712 

Код класифікації доходів бюджету: 22010300 

Найменування коду класифікації доходів 

бюджету:«Адміністративний збір за   проведення державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань 

 

 

3. За надання інших адміністративних послуг (проведення 

декларування/реєстрації місця проживання, зняття із 

задекларованого/зареєстрованого місця проживання 

фізичних осіб) : 

 

 37,22 грн. - за декларування/реєстрацію місця проживання у разі 

звернення особи протягом встановленого Законом України «Про 

надання публічних (електронних публічних) послуг щодо 

декларування та реєстрації місця проживання в Україні» строку; 

62,03 грн – за декларування/реєстрацію місця проживання у разі 

звернення особи з порушенням встановленого Законом України «Про 

надання публічних (електронних публічних) послуг щодо 

декларування та реєстрації місця проживання в Україні» строку; 

37,22 - за зняття із задекларованого/зареєстрованого місця 

проживання. 

 

Отримувач: ГУК у Полт.обл/тг м.Полтава/22012500 

Код отримувача  (ЄДРПОУ): 37959255 

Банк отримувача: Казначейство України (ел.адм.подат.) 

Номер рахунку (IBAN): UA128999980334119879000016712 

Код класифікації доходів бюджету:22012500 

Найменування коду класифікації доходів бюджету: «Плата за 

надання інших адміністративних послуг (декларування/реєстрація 

місця проживання та зняття із задекларованого/зареєстрованого місця 

проживання)» 

 

 

 



За скорочені терміни надання послуг у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно: 

 

1. Адміністративний збір за державну реєстрацію права 

власності у скорочені терміни справляється у наступному розмірі: 

 

12 410 грн. – у строк 2 години; 

4 960 грн. – у строк один робочий день; 

2 480 грн. – у строк два робочі дні. 

 

2. Адміністративний збір за державну реєстрацію інших 

речових прав, похідних від права власності у скорочені терміни 
справляється у наступному розмірі: 

 

6 200 грн. – у строк 2 години; 

2 480 грн. – у строк один робочий день; 

1 240 грн. – у строк два робочі дні. 

 

Отримувач: ГУК у Полт. обл/тг м. Полтава/ 22012900 

Код отримувача ЄДРПОУ: 37959255 

Банк отримувача: Казначейство України (ел.адм.подат.) 

Номер рахунку (IBAN): UA048999980314060540000016712 

Код класифікації доходів бюджету: 22012900 

«Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

 

3. Адміністративний збір за державну реєстрацію змін до 

відомостей, які містяться в ЄДР,  у скорочені терміни справляється 

у наступному розмірі: 

 

Для юридичних осіб: 

1480,00 грн. – за зміни до відомостей про юридичну особу, що 

містяться в ЄДР, протягом 6 годин після надходження документів; 

3700,00 грн. – за зміни до відомостей про юридичну особу, що 

містяться в ЄДР, протягом 2 годин після надходження документів; 

 

Для фізичних осіб-підприємців: 

500,00 грн. – за зміни до відомостей про фізичну особу-підприємця, 

що містяться в ЄДР, протягом 6 годин після надходження документів; 

1250,00 грн. – за зміни до відомостей про фізичну особу-підприємця, 

що містяться в ЄДР, протягом 2 годин після надходження документів; 



 

Отримувач: ГУК у Полт. обл/тг м. Полтава/22012900 

Код отримувача (ЄДРПОУ): 37959255 

Банк отримувача: Казначейство України (ел.адм.подат.) 

Номер рахунку (IBAN): UA048999980314060540000016712 

Код класифікації доходів бюджету: 22012900 

«Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також 

плата за надання інших послуг, пов’язаних з державною реєстрацією 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» 

 

 


