
Плата (адміністративний збір)  

за проведення реєстраційних дій  

та за надання інформації  

з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно 

 

1. За проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень : 

 

270,00 грн. – за державну реєстрацію права власності;  

130,00 грн. – за державну реєстрацію інших речових прав, похідних від права 

власності; обтяжень речових прав;  

110,00 грн. – 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): UA718999980314060530000016719 

Код класифікації доходів бюджету: 22012600 

 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» 

Наявність відомчої ознаки: «00» Без деталізації за відомчою ознакою 
 

Оплата здійснюється окремими платежами/за окремими платіжними 

документами для проведення реєстраційних дій за кожною заявою.  Вказувати 

призначення платежу, залежно від суми адміністративного збору. 

 

 

2. За СКОРОЧЕНІ ТЕРМІНИ надання послуг у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно: 

 
- адміністративний збір за державну реєстрацію права власності у 

скорочені терміни справляється у наступному розмірі: 

 

13 420 грн. – у строк 2 години; 

5 370 грн. – у строк один робочий день; 

2 680 грн. – у строк два робочі дні. 

- адміністративний збір за державну реєстрацію інших речових прав, 

похідних від права власності у скорочені терміни справляється у наступному 

розмірі: 

 

6 710 грн. – у строк 2 години; 



2 680 грн. – у строк один робочий день; 

1 340 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): UA268999980314050540000016719 

Код класифікації доходів бюджету: 22012900 

«Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

Наявність відомчої ознаки: «00» Без деталізації за відомчою ознакою 

 
Оплата здійснюється окремими платежами/за окремими платіжними 

документами для проведення реєстраційних дій за кожною заявою.  Вказувати 

призначення платежу за СКОРОЧЕНІ ТЕРМІНИ, залежно від суми 

адміністративного збору. 

 

3. Адміністративний збір за надання інформації з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно справляється у розмірі – 70,00 грн. 

 
Отримувач: ГУК у Полт. обл/тг м.Полтава/22012700 

Код отримувача ЄДРПОУ: 37959255 

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

Номер рахунку (IBAN): UA538999980333269300041016719 

Код класифікації доходів бюджету: 22012700 

Відомча ознака «41» 

ЄДРПОУ(ІНМ) платника; 

Найменування коду класифікації доходів бюджету: 

«Плата за одержання інформації з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно у паперовій формі» 

 

Оплата здійснюється окремими платежами/за окремими 

платіжними документами для отримання інформації за кожною заявою.   
Обов’язково вказувати призначення платежу: «Плата за одержання 

інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у 

паперовій формі». 
 


