
 

Реквізити для оплати адміністративних послуг 

Придніпровський відділ ДМС 

 

Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін 

паспорта громадянина України для виїзду за кордон у строк: не пізніше 

ніж через 20 робочих днів 

Призначення платежу:     *;437110;1100022;1;ІНН;* 

ПІБ платника, сума 856,00 грн 

Одержувач: УДМС у Черкаській області 

ЄДРПОУ 37852733 

р/р UA428201720355109002001079868 

Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ 

МФО 820172 

 

 

Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін 

паспорта громадянина України для виїзду за кордон у строк: не пізніше 

ніж через 7 робочих днів 

Призначення платежу:     *;437110;1100024;1;ІНН;* 

ПІБ платника, сума 1496,00 грн 

Одержувач: УДМС у Черкаській області 

ЄДРПОУ 37852733 

р/р UA428201720355109002001079868 

Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ 

МФО 820172 

 

 



 

 

 

Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін 

паспорта громадянина України (у формі ID-картки) у строк: не пізніше 

ніж через 20 робочих днів: 

Призначення платежу:     *;437110;1100019;1;ІНН;* 

ПІБ платника, сума 450,00 грн 

Одержувач: УДМС у Черкаській області 

ЄДРПОУ 37852733 

р/р UA428201720355109002001079868 

Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ 

МФО 820172 

 

 

Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін 

паспорта громадянина України (у формі ID-картки) у строк: не пізніше 

ніж через 10 робочих днів: 

 

Призначення платежу:     *;437110;1100021;1;ІНН;* 

ПІБ платника, сума 820,00 грн 

Одержувач: УДМС у Черкаській області 

ЄДРПОУ 37852733 

р/р UA428201720355109002001079868 

Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ 

МФО 820172 

 

 

 



 

Реквізити для оплати адміністративних послуг 

Соснівський відділ ДМС 

 

Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін 

паспорта громадянина України (у формі ID-картки) у строк: не пізніше 

ніж через 20 робочих днів: 

Призначення платежу:     *;437111;1100019;1;ІНН;* 

ПІБ платника, сума 450,00 грн 

Одержувач: УДМС у Черкаській області 

ЄДРПОУ 37852733 

р/р UA428201720355109002001079868 

Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ 

МФО 820172 

 

Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін 

паспорта громадянина України (у формі ID-картки) у строк: не пізніше 

ніж через 10 робочих днів: 

 

Призначення платежу:     *;437111;1100021;1;ІНН;* 

ПІБ платника, сума 820,00 грн 

Одержувач: УДМС у Черкаській області 

ЄДРПОУ 37852733 

р/р UA428201720355109002001079868 

Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ 

МФО 820172 

 

 



 

Реквізити для оплати адміністративних послуг 

Соснівський відділ ДМС 

 

Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін 

паспорта громадянина України для виїзду за кордон у строк: не пізніше 

ніж через 20 робочих днів 

Призначення платежу:     *;437111;1100022;1;ІНН;* 

ПІБ платника, сума 856,00 грн 

Одержувач: УДМС у Черкаській області 

ЄДРПОУ 37852733 

р/р UA428201720355109002001079868 

Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ 

МФО 820172 

 

 

Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін 

паспорта громадянина України для виїзду за кордон у строк: не пізніше 

ніж через 7 робочих днів 

Призначення платежу:     *;437111;1100024;1;ІНН;* 

ПІБ платника, сума 1496,00 грн 

Одержувач: УДМС у Черкаській області 

ЄДРПОУ 37852733 

р/р UA428201720355109002001079868 

Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ 

МФО 820172 

 

 



 

22090400 - державне мито за оформлення паспорту громадянина України  

ГУК у Черкаській області/тг м. Черкаси/22090400 

Казначейство України (ЕАП) 

р/р UA428999980314060538000023759 

Сума 34,00 грн 

 

22090400 - державне мито за оформлення паспорту громадянина України  

ГУК у Черкаській області/тг м. Черкаси/22090400 

Казначейство України (ЕАП) 

р/р UA428999980314060538000023759 

Сума 34,00 грн 

 

22090400 - державне мито за оформлення паспорту громадянина України  

ГУК у Черкаській області/тг м. Черкаси/22090400 

Казначейство України (ЕАП) 

р/р UA428999980314060538000023759 

Сума 34,00 грн 

 

22090400 - державне мито за оформлення паспорту громадянина України  

ГУК у Черкаській області/тг м. Черкаси/22090400 

Казначейство України (ЕАП) 

р/р UA428999980314060538000023759 

Сума 34,00 грн 

 

 


