
Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата 

Стаття 41 Закону України «Про Державний земельний кадастр». 

Стаття 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень». 

Розмір та порядок внесення плати за адміністративну послугу 

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». 

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. 

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». 

Реквізити рахунків 

Для отримання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку з відомостями про речові права на 

земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: 

Отримувач коштів: ГУК у Житомирській області/ТГ м. Коростень/22012500                          

Код отримувача (ЄДРПОУ): 37976485                   

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

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15/ed20200116
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15/ed20200116
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15?ed=20200116&find=1&text=%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80#w1_11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15?ed=20200116&find=1&text=%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80#w1_12


Номер рахунку (IBAN): UA178999980334149879027006827                                                                              

Код класифікації доходів бюджету: 22012500                                                    

Найменування коду класифікації доходів бюджету: Плата за надання інших 

адміністративних послуг                            

Наявність відомчої ознаки: "27" Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру 

Сума: 113,50 грн. 

 

Код класифікації доходів бюджету: 22012700                                                               

Отримувач: Казначейство України (ЕАП)                                                   

ЄДРПОУ 37976485                                                  

Номер рахунку (IBAN): UA508999980333239300041006827       

Сума: 56,75 грн. 

 

Для отримання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку з ділянку з усіма відомостями, 

внесеними до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що 

виникли після 1 січня 2013 року: 

Отримувач коштів: ГУК у Житомирській області/ТГ м. Коростень/22012500                          

Код отримувача (ЄДРПОУ): 37976485                   

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

Номер рахунку (IBAN): UA178999980334149879027006827                                                                              

Код класифікації доходів бюджету: 22012500                                                    

Найменування коду класифікації доходів бюджету: Плата за надання інших 

адміністративних послуг                            

Наявність відомчої ознаки: "27" Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру 

Сума: 113,50 грн. 

          


