
Розмір плати за надання послуги – 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга  

За надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, що містить відомості 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, додатково сплачується адміністративний збір за 

надання інформації з цього реєстру відповідно до  Закону України  «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Номер рахунку згідно стандарту IBAN:  UA658999980334119879027023759 

Отримувач: ГУК у Черк. обл./тг м. Черкаси/ 

Код ЄДРПОУ: 37930566 

Банк: Казначейство України (ЕАП) 

Код класифікації доходів бюджету: 22012500 

Призначення платежу: Плата за надання інших адміністративних послуг/ Державна 

служба з питань геодезії картографії та кадастру 
 

Адміністративний збір:  124,05 грн. 
 

За отримання інформації з Державного реєстру прав справляється адміністративний збір у такому розмірі: 

0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - отримання інформації в паперовій формі; 

0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - отримання інформації в електронній формі; 

 

Номер рахунку згідно стандарту IBAN:  UA658999980334119879027023759 

Отримувач: ГУК у Черк. обл./тг м. Черкаси/ 

Код ЄДРПОУ: 37930566 

Банк: Казначейство України (ЕАП) 

Код класифікації доходів бюджету: 22012700 

Призначення платежу: Плата за надання відомостей  ЄДР юридичних осіб, фізичних 

осіб –підприємців та громадських формувань 
 

+ 60 грн.   
Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, та округлюється до найближчих 10 гривень. 

Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення 

поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку 

чи відділення поштового зв’язку (або інформація (реквізити платежу) про сплату збору (внесення плати) в 

будь-якій формі, надані суб’єктом звернення **) 

Оплата послуг здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів 

в Україні». 

У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг за надання відомостей з Державного земельного 

кадастру здійснюється із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до Закону України «Про 

платіжні системи та переказ коштів в Україні». 


