
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗБОРУ ЗА ПРОВЕДЕННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЗА 

ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО 

ЮРИДИЧНУ ОСОБУ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В 

ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ – 

ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ,  А ТАКОЖ ЗА НАДАННЯ 

ІНФОРМАЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ ТАЄДР. 

 

1. За державну реєстрацію права власності – 250 грн. 

      Отримувач: Донецьке ГУК/Лиманська МТГ/22012600 

Банк отримувача: Казначейство України(ЕАП) 

Код отримувача: 37967785 

Номер рахунку UA378999980314080530000005564 

Призначення платежу: 22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

 

2. за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності    
(крім іпотеки) – 120 грн. 

Отримувач: Донецьке ГУК/Лиманська МТГ/22012600 

Банк отримувача: Казначейство України(ЕАП) 

Код отримувача: 37967785 

Номер рахунку UA378999980314080530000005564 

     Призначення платежу: 22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію      

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

 

3. за державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки – 120 грн. 

       Отримувач: Донецьке ГУК/Лиманська МТГ/22012600 

       Банк отримувача: Казначейство України(ЕАП) 

       Код отримувача: 37967785 

       Номер рахунку UA378999980314080530000005564 

       Призначення платежу: 22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію    

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

 

4. за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення 

технічної помилки, допущеної з вини заявника – 100 грн. 

       Отримувач: Донецьке ГУК/Лиманська МТГ/22012600 

       Банк отримувача: Казначейство України(ЕАП) 

       Код отримувача: 37967785 

       Номер рахунку UA378999980314080530000005564 

       Призначення платежу: 22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

 

       5. за отримання інформації з Державного реєстру прав – 60 грн. 

           Отримувач: Донецьке ГУК/Лиманська МТГ/22012700 

           Банк отримувача: Казначейство України(ЕАП) 

           Код отримувача: 37967785 

           Номер рахунку UA838999980333259300000005564 



        Призначення платежу: 22012700 Плата за одержання інформації з Державного  

реєстру речових прав на нерухоме майно 

 

5. плата за проведення державної реєстрації прав у скороченні терміни: (2 робочі 
дні – 2480 грн., 1 робочий день – 4960 грн., 2 години – 12400 грн.) 

6. Отримувач: Донецьке ГУК/Лиманська МТГ/22012900 

7. Банк отримувача: Казначейство України(ЕАП) 

8. Код отримувача: 37967785 

9. Номер рахунку UA898999980314070540000005564 

10. Призначення платежу: 22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у 

сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

 

11. 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 - 740 грн. 

      Отримувач: Донецьке ГУК/Лиманська МТГ/22010300 

      Банк отримувача: Казначейство України(ЕАП) 

      Код отримувача: 37967785 

     Номер рахунку UA818999980314080501000005564 

     Призначення платежу: 22010300 Адміністративний збір за проведення державної   

реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

 

12. за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або 

місцезнаходження фізичної особи – підприємця- 250 грн. 

Отримувач: Донецьке ГУК/Лиманська МТГ/22010300 

Банк отримувача: Казначейство України(ЕАП) 

Код отримувача: 37967785 

Номер рахунку UA818999980314080501000005564 

Призначення платежу: 22010300 Адміністративний збір за проведення державної 

реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

 

13. за виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника -  юридична 

особа – 220 грн., фізична особа – підприємець – 70 грн. 

Отримувач: Донецьке ГУК/Лиманська МТГ/22010300 

Банк отримувача: Казначейство України(ЕАП) 

Код отримувача: 37967785 

Номер рахунку UA818999980314080501000005564 

Призначення платежу: 22010300 Адміністративний збір за проведення державної 

реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

 

14. за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата в 

такому розмірі: 
- за надання витягу в паперовій формі -120 грн. 

- за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній 

справі – 170 грн. 

Отримувач: Донецьке ГУК/Лиманська МТГ/22012700 

Банк отримувача: Казначейство України(ЕАП) 

Код отримувача: 37967785 



Номер рахунку UA838999980333259300000005564 

Призначення платежу: 22012700 Плата за надання відомостей з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань 

 

15. плата за проведення державної реєстрації змін до відомостей Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань у скорочені терміни: (до 6 годин – для юридичних осіб – 

1500 грн., для ФОП 480 грн.; до 2 годин – для юридичних осіб 3700 грн., для 

ФОП – 1250 грн.) 

      Отримувач: Донецьке ГУК/Лиманська МТГ/22012900 

      Банк отримувача: Казначейство України(ЕАП) 

      Код отримувача: 37967785 

     Номер рахунку UA898999980314070540000005564 

     Призначення платежу: 22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері    

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

 

 


