
Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги 

Послуга платна  (у випадку звернення органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування – безоплатна). 

Безоплатно викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, 

кадастрової карти (плану) із зазначенням на ньому бажаного місцезнаходження земельної 

ділянки може бути підготовлено в електронній формі та роздруковане заявником самостійно 

у масштабі 1:5000 або в іншому масштабі, який забезпечує чітке відображення всіх елементів 

картографічної основи Державного земельного кадастру та відображених на ній відомостей 

Державного земельного кадастру, за допомогою програмних засобів, які відповідно до 

частини третьої статті 36 Закону України «Про Державний земельний кадастр» 

застосовуються цілодобово для оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру 

у відкритому доступі. 

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата 

Стаття 41 Закону України «Про Державний земельний кадастр». 

Розмір та порядок внесення плати за адміністративну послугу 

Розмір плати за надання послуги – 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних 

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

адміністративна послуга. 

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 засобами телекомунікаційного зв’язку з 

використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті 

електронного підпису, чи іншого альтернативного засобу електронної ідентифікації особи, у 

тому числі через Публічну кадастрову карту, 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» за 

допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. 

Реквізити рахунків 

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: 74,43 грн. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14

