
Розмір та порядок внесення плати за адміністративну послугу 

За державну реєстрацію інших речових прав, похідних від права власності, у строк, що 

не перевищує п’яти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви, справляється 

адміністративний збір у розмірі 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 120 

грн. 

За державну реєстрацію інших речових прав, похідних від права власності, проведену у 

скорочені строки справляється адміністративний збір у такому розмірі: 

0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 1240 грн. – у строк два робочі дні; 

1 прожитковий мінімум для працездатних осіб – 2480 грн. – у строк один робочий день; 

2,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 6200 грн. – у строк 2 години. 

Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому 

подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється 

до найближчих 10 гривень.  

Адміністративний збір справляється за одну надану послугу у сфері державної реєстрації 

прав. 

У разі відмови у проведенні реєстраційних дій адміністративний збір не повертається. 

У разі відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень адміністративний 

збір підлягає поверненню. 

Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної 

реєстрації інших речових прав, похідних від права власності: 

фізичні та юридичні особи - під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та 

оформлені до 1 січня 2013 року; 

громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; 

громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють 

на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного 

відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні 

безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого 

добровільного відселення - не менше трьох років; 

громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які 

постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого 

радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або 

відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років; 

особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, особи з числа учасників 

антитерористичної операції, учасників здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, яким надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника 



бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до 

них у встановленому порядку особи; 

особи з інвалідністю I та II груп; 

Національний банк України; 

органи державної влади, органи місцевого самоврядування; 

інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює 

функції суб’єкта державної реєстрації прав. 

У разі якщо державна реєстрація права власності проводиться у строки менші, ніж п’ять 

робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви, вищевказані особи не звільняються від 

сплати адміністративного збору. 

Реквізити рахунку: 

Отримувач: Банк ГУДКСУ у Житомирській області 

МФО: 899998 

Код платежу: 22012600 

Код отримувача (ЄДРПОУ): 37976485 

Номер рахунку: UA688999980314030530000006827 

Призначення платежу: адміністративний збір за державну реєстрацію речових  

прав на нерухоме майно та їх обтяжень  

Сума: 120 грн. 

 

Реквізити рахунку: 

Код класифікації доходів бюджету: 22012900 

Код отримувача (ЄДРПОУ): 37976485 

Отримувач:  ГУК у Житомирській області / ТГ м. Коростень 

Номер рахунку: UA238999980314020540000006827 

Банк отримувача: Казначейство України (електронний адміністративний податок) 

Призначення платежу: плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно 

Сума: 

протягом двох робочих днів – 1240 грн. 

протягом одного робочого дня – 2480 грн. 

протягом 2 годин – 6200 грн. 

 

 


