Перелік та реквізити
платних адміністративних послуг, що надаються
у Центрі надання адміністративних послуг,
з 02.07.2018 року
Суб’єкт надання
адміністративної
послуги

Найменування
адміністративної
послуги

Розмір адміністративного збору

Реквізити

Міжрайонне
Надання відомостей з
0,03
управління у
Державного земельного розміру прожиткового
Бердянському
кадастру у формі
мінімуму для
районі та м.
викопіювань з
працездатних осіб,
Бердянську
кадастрової карти
встановленого законом
Головного
(плану) та іншої
на 1 січня календарного
управління
картографічної
року, в якому надається
Держгеокадастру у
документації
відповідна
Запорізькій області
адміністративна послуга

52,86 грн. Адміністративний збір
р/р 34313879027274
ЄДРПОУ 38042560
МФО 899998
ГУДСКУ у Запорізькій
області Бердянське
УК/Бердянськ/22012500

Міжрайонне
Надання відомостей з
управління у
Державного земельного
Бердянському
кадастру у формі витягу
районі та м.
з Державного
Бердянську
земельного кадастру
Головного
про земельну ділянку
управління
Держгеокадастру у
Запорізькій області

88,1 грн.

0,05
розміру прожиткового
мінімуму для
працездатних осіб,
встановленого законом
на 1 січня календарного
року, в якому надається
відповідна
адміністративна послуга

Адміністративний збір
р/р 34313879027274
ЄДРПОУ 38042560
МФО 899998
ГУДСКУ у Запорізькій
області Бердянське
УК/Бердянськ/22012500

Міжрайонне
Надання відомостей з
0,06
управління у
Державного земельного розміру прожиткового
Бердянському
кадастру у формі
мінімуму для
районі та м.
довідки, що містить
працездатних осіб,
Бердянську
узагальнену
встановленого законом
Головного
інформацію про землі на 1 січня календарного
управління
(території)
року, в якому надається
Держгеокадастру у
відповідна
Запорізькій області
адміністративна послуга

105,72 грн. Адміністративний збір
р/р 34313879027274
ЄДРПОУ 38042560
МФО 899998
ГУДСКУ у Запорізькій
області Бердянське
УК/Бердянськ/22012500

Міжрайонне
Надання відомостей з
управління у
Державного земельного
Бердянському
кадастру у формі витягу
районі та м.
з Державного
Бердянську
земельного кадастру
Головного
про обмеження у
управління
використанні земель
Держгеокадастру у
Запорізькій області

0,055
розміру прожиткового
мінімуму для
працездатних осіб,
встановленого законом
на 1 січня календарного
року, в якому надається
відповідна
адміністративна послуга

96,91 грн. Адміністративний збір
р/р 34313879027274
ЄДРПОУ 38042560
МФО 899998
ГУДСКУ у Запорізькій
області Бердянське
УК/Бердянськ/22012500

Міжрайонне
Надання відомостей з
управління у
Державного земельного
Бердянському
кадастру у формі витягу
районі та м.
з Державного
Бердянську
земельного кадастру
Головного
про землі в межах
управління
території
Держгеокадастру у
адміністративноЗапорізькій області
територіальних
одиниць

0,06
розміру прожиткового
мінімуму для
працездатних осіб,
встановленого законом
на 1 січня календарного
року, в якому надається
відповідна
адміністративна послуга

105,72 грн. Адміністративний збір
р/р 34313879027274
ЄДРПОУ 38042560
МФО 899998
ГУДСКУ у Запорізькій
області Бердянське
УК/Бердянськ/22012500

Відділ реєстрації Реєстрація та/або зняття
0,0085
місця проживання
з реєстрації місця
розміру мінімальної
виконавчого
проживання особи
заробітної
комітету
плати - у разі звернення
Бердянської міської
особи протягом
ради
встановленого Законом
України „Про свободу
пересування та
вільний вибір місця
проживання Україні”
строку;
0,0255
розміру мінімальної
заробітної плати - у разі
звернення особи з
порушенням
встановленого цим
Законом строку.

13,60 грн. Адміністративний збір
Р/р: 33217879008011
Код платежу: 22012500
Отримувач: Бердянське
УК/Бердянськ/22012500
Код ЄДРПОУ:
38042560
Банк отримувача:
Казначейство України
(ЕАП)
МФО банку: 899998
40,80 грн.

У разі реєстрації місця
проживання одночасно зі
зняттям з попереднього
місця проживання
адміністративний збір
стягується лише за одну
адміністративну послугу
та зараховується до
місцевого бюджету за
новим місцем
проживання
Реєстраційний
відділ
виконавчого
комітету
Бердянської міської
ради

Державна реєстрація
права власності на
нерухоме майно

0,1
180,0 грн.
прожиткового мінімуму
для працездатних осіб.
За державну реєстрацію
права власності,
проведену у строки
менші, ніж передбачені
статтею 19
Закону України «Про
державну реєстрацію
речових прав на
нерухоме майно та їх
обтяжень», справляється
адміністративний збір у
такому розмірі:
- 1 прожитковий
1760,0 грн.
мінімум для
працездатних осіб - у
строк два робочі дні;
- 2 прожиткових
3520,0 грн.
мінімума для
працездатних осіб - у
строк один робочий
день;
- 5 прожиткових
8810,0 грн.
мінімумів для
працездатних осіб - у
строк 2 години.

Адміністративний збір
за державну реєстрацію
права власності на
нерухоме майно
р/р 31417530008011
Отримувач: Бердянське
УК/Бердянськ/
22012600
Код платежу: 22012600
Банк: Казначейство
України (ЕАП)
МФО 899998
ЄДРПОУ 38042560

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
Реєстраційний
Надання інформації
відділ
з Державного реєстру
виконавчого
прав на нерухоме майно
комітету
Бердянської міської
ради

1) 0,025 прожиткового
мінімуму для
працездатних осіб отримання інформації,
витягу в
паперовій формі;
2) 0,0125 прожиткового
мінімуму для
працездатних осіб отримання інформації,
витягу в
електронній формі;
3) 0,04 прожиткового
мінімуму для
працездатних осіб отримання інформації
адвокатами,
нотаріусами (під час
вчинення нотаріальних
дій з нерухомим майном,
об’єктом незавершеного
будівництва) шляхом
безпосереднього доступу
до Державного реєстру
прав.

40,0 грн.

20,0 грн.

Плата за надання
інформації з
Державного реєстру
прав на нерухоме майно
р/р 34311300041248
Отримувач: Бердянське
УК/Бердянськ/22012700
Код платежу: 22012700
Банк: Казначейство
України (ЕАП)
МФО 899998
ЄДРПОУ 38042560

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
Реєстраційний
відділ
виконавчого
комітету
Бердянської міської

Внесення змін до
записів Державного
реєстру прав

0,04 прожиткового
мінімуму для
працездатних осіб - за
внесення змін до записів
Державного реєстру

70,0 грн.

Адміністративний збір
за внесення змін до
записів Державного
реєстру прав
р/р 31417530008011

ради

прав, у тому числі
виправлення технічної
помилки, допущеної з
вини заявника.

Отримувач: Бердянське
УК/Бердянськ/22012600
Код платежу: 22012600
Банк: Казначейство
України (ЕАП)
МФО 899998
ЄДРПОУ 38042560

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
Реєстраційний
відділ
виконавчого
комітету
Бердянської міської
ради

Державна реєстрація
обтяження речового
права

Реєстраційний
Державна реєстрація
відділ
іншого речового права
виконавчого
комітету
Бердянської міської
ради

0,05 прожиткового
мінімуму для
працездатних осіб.

90,0 грн.

Адміністративний збір
за державну реєстрацію
обтяження речового
права
р/р 31417530008011
Отримувач: Бердянське
УК/Бердянськ/22012600
Код платежу: 22012600
Банк: Казначейство
України (ЕАП)
МФО 899998
ЄДРПОУ 38042560

90,0 грн.

Адміністративний збір
за державну реєстрацію
іншого речового права
р/р 31417530008011
Отримувач: Бердянське
УК/Бердянськ/22012600
Код платежу: 22012600
Банк: Казначейство
України (ЕАП)
МФО 899998
ЄДРПОУ 38042560

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
0,05 прожиткового
мінімуму для
працездатних осіб - за
державну реєстрацію
інших речових прав,
відмінних від права
власності (крім іпотеки).
За державну реєстрацію
інших речових прав,
відмінних від права
власності (крім іпотеки),
проведену у строки
менші, ніж передбачені
статтею 19 Закону
України «Про державну
реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх
обтяжень», справляється
адміністративний
збір у такому розмірі:
0,5 прожиткового
мінімуму для
працездатних осіб - у

880,0 грн.

строк два робочі дні;
1 прожитковий мінімум 1760,0 грн.
для працездатних осіб у строк один робочий
день;
2,5 прожиткового
4410,0 грн.
мінімуму для
працездатних осіб - у
строк 2 години.
За державну реєстрацію
іпотеки справляється
адміністративний збір у
розмірі
0,05 прожиткового
90,0 грн.
мінімуму для
працездатних осіб.
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
Управління
Укладання договорів
комунальної
купівлі-продажу
власності
об’єктів комунальної
Бердянської міської
власності, що
ради
підлягають приватизації
(відчуженню) шляхом
викупу

1. Реєстраційний внесок
до місцевого бюджету за
подання заяви - половина
неоподатковуваного
мінімуму доходів
громадян у сумі 8 грн.50
коп.
2. Плата аудитору за
виконання аудиторського
висновку.
3. Оплата суб’єкту
оціночної діяльності
витрат за виконану
незалежну оцінку майна.
4. Плата 1% вартості
нерухомого майна до
Державного бюджету до
підписання
договору купівліпродажу.
5. Плата за послуги
нотаріуса та інші платежі
(податки), необхідні для
нотаріального
посвідчення договору
купівлі-продажу

Головне управління
Держпродспоживсл
ужби в Запорізькій
області

Видача
0,17 мінімальної
експлуатаційного
заробітної плати у
дозволу оператором
місячному розмірі,
ринку, що провадить встановленої законом на
діяльність, пов’язану з
1 січня календарного
виробництвом та/або
року, в якому заява
зберіганням харчових
подається оператором
продуктів тваринного
ринку в центр надання
походження
адміністративних послуг,
до визначення розміру
адміністративного
збору законом

Головне
Державна реєстрація
0,1 мінімальної
територіальне
змін до відомостей про
заробітної плати.
управління юстиції громадське об’єднання, За державну реєстрацію
у Запорізькій
що містяться в Єдиному на підставі документів,
області
державному реєстрі
поданих в
юридичних осіб,
електронній формі, – 75
фізичних осібвідсотків
підприємців та
адміністративного
громадських
збору.
формувань, у тому
Державна реєстрація змін
числі змін до
до відомостей у
установчих документів
скорочені строки
проводиться виключно за
бажанням заявника у разі
внесення
ним додатково до
адміністративного збору
відповідної плати:
у подвійному розмірі
адміністративного
збору – за проведення
державної реєстрації змін
до відомостей протягом
шести годин після
надходження документів;
у п’ятикратному
розмірі
адміністративного
збору – за
проведення державної
реєстрації змін до
відомостей протягом
двох годин після
надходження документів.
Адміністративний збір
справляється у
відповідному розмірі
мінімальної заробітної
плати у місячному
розмірі, встановленої
законом на 01 січня
календарного року, в
якому подаються
відповідні документи для
проведення реєстраційної
дії, та округлюється до
найближчих 10 гривень

Бердянський
міський відділ
управління
Державної
міграційної служби
України в
Запорізькій області

Оформлення і видача 279 грн. - не пізніше ніж
паспорта громадянина
через 20 робочих днів;
України з
366 грн. - не пізніше ніж
безконтактним
через 10 робочих днів;
електронним носієм у
разі обміну паспорта
та 34 грн. - державне
громадянина України
мито (2
зразка 1994 року (у
неоподатковуваних
формі книжечки) у
мінімуми доходів
зв’язку:
громадян) (сплачується
- зі зміною інформації,
тільки у разі обміну у
внесеної до паспорта
зв’язку з непридатністю
(прізвища, імені, по
паспорта для подальшого
батькові, дати
використання).
народження, місця
народження);
- виявлення помилки в
інформації, внесеній до
паспорта;
- непридатності
паспорта для
подальшого
використання;
- досягнення 25- чи 45річного віку особою,
яка має паспорт зразка
1994 року (за
бажанням)

Отримувач : УДМСУ в
Запорізькій області
Код ЄДРПОУ 37834773
Рахунок
37110007181799
МФО 820172
Банк: Державна
казначейська служба
України, м. Київ
Сума 279 грн. – 20
робочих днів
Вид платежу: інші
надходження (32)
Призначення:*;2317;660
013;1;*; Оформлення та
обмін паспорта ГУ (у
формі картки) крім
оформлення паспорта
ГУ вперше, з дня
оформлення заяви
анкети у строк 20 р.д.
Отримувач : УДМСУ в
Запорізькій області
Код ЄДРПОУ 37834773
Рахунок
37110007181799
МФО 820172
Банк: Державна
казначейська служба
України, м. Київ
Сума 366 грн. – 10
робочих днів
Вид платежу: інші
надходження (32)
Призначення:*;2317;660
014;1;*; Оформлення та
обмін паспорта ГУ (у
формі картки) крім
оформлення паспорта
ГУ вперше, з дня
оформлення заяви
анкети у строк 10 р.д.
Державне мито – 34
грн.
Отримувач платежу:
Бердянське
УК/Бердянськ/22090400
р/р31419538008011
Код платежу: 22090400
Банк отримувача:
Казначейство України
(ЕАП)
МФО 899998
ЄДРПОУ 38042560

Бердянський
Оформлення і видача
міський відділ
паспорта громадянина
управління
України з
Державної
безконтактним
міграційної служби електронним носієм у
України в
разі обміну паспорта
Запорізькій області громадянина України (у
формі картки) у зв’язку:
- зі зміною інформації,
внесеної до паспорта
(крім додаткової
змінної інформації);
- отримання
реєстраційного номера
облікової картки
платника податків з
Державного реєстру
фізичних осібплатників податків
(РНОКПП) або
повідомлення про
відмову від прийняття
зазначеного номера (за
бажанням);
- виявлення помилки в
інформації, внесеній до
паспорта;
- закінчення строку дії
паспорта;
- непридатності
паспорта для
подальшого
використання

279 грн. - не пізніше ніж
через 20 робочих днів;
366 грн. - не пізніше ніж
через 10 робочих днів;
та 34 грн. - державне
мито (2
неоподатковуваних
мінімуми доходів
громадян) (сплачується
тільки у разі обміну у
зв’язку з непридатністю
паспорта для подальшого
використання).

Отримувач : УДМСУ в
Запорізькій області
Код ЄДРПОУ 37834773
Рахунок
37110007181799
МФО 820172
Банк: Державна
казначейська служба
України, м. Київ
Сума 279 грн. – 20
робочих днів
Вид платежу: інші
надходження (32)
Призначення:*;2317;660
013;1;*; Оформлення та
обмін паспорта ГУ (у
формі картки) крім
оформлення паспорта
ГУ вперше, з дня
оформлення заяви
анкети у строк 20 р.д.
Отримувач : УДМСУ в
Запорізькій області
Код ЄДРПОУ 37834773
Рахунок
37110007181799
МФО 820172
Банк: Державна
казначейська служба
України, м. Київ
Сума 366 грн. – 10
робочих днів
Вид платежу: інші
надходження (32)
Призначення:*;2317;660
014;1;*; Оформлення та
обмін паспорта ГУ (у
формі картки) крім
оформлення паспорта
ГУ вперше, з дня
оформлення заяви
анкети у строк 10 р.д.
Державне мито – 34
грн.
Отримувач платежу:
Бердянське
УК/Бердянськ/22090400
р/р31419538008011
Код платежу: 22090400
Банк отримувача:
Казначейство України
(ЕАП)
МФО 899998
ЄДРПОУ 38042560

Бердянський
міський відділ
управління
Державної
міграційної служби
України в
Запорізькій області

Оформлення і видача
паспорта громадянина
України з
безконтактним
електронним носієм у
зв’язку з
втратою/викраденням
паспорта громадянина
України (у формі
картки)

279 грн. - не пізніше ніж
через 20 робочих днів;
366 грн. - не пізніше ніж
через 10 робочих днів;
та 34 грн. - державне
мито (2
неоподатковуваних
мінімуми доходів
громадян)

Отримувач : УДМСУ в
Запорізькій області
Код ЄДРПОУ 37834773
Рахунок
37110007181799
МФО 820172
Банк: Державна
казначейська служба
України, м. Київ
Сума 279 грн. – 20
робочих днів
Вид платежу: інші
надходження (32)
Призначення:*;2317;660
013;1;*; Оформлення та
обмін паспорта ГУ (у
формі картки) крім
оформлення паспорта
ГУ вперше, з дня
оформлення заяви
анкети у строк 20 р.д.
Отримувач : УДМСУ в
Запорізькій області
Код ЄДРПОУ 37834773
Рахунок
37110007181799
МФО 820172
Банк: Державна
казначейська служба
України, м. Київ
Сума 366 грн. – 10
робочих днів
Вид платежу: інші
надходження (32)
Призначення:*;2317;660
014;1;*; Оформлення та
обмін паспорта ГУ (у
формі картки) крім
оформлення паспорта
ГУ вперше, з дня
оформлення заяви
анкети у строк 10 р.д.
Державне мито – 34
грн.
Отримувач платежу:
Бердянське
УК/Бердянськ/22090400
р/р31419538008011
Код платежу: 22090400
Банк отримувача:
Казначейство України
(ЕАП)
МФО 899998
ЄДРПОУ 38042560

Бердянський
міський відділ
управління
Державної
міграційної служби
України в
Запорізькій області

Оформлення і видача
паспорта громадянина
України з
безконтактним
електронним носієм у
зв’язку з
втратою/викраденням
паспорта громадянина
України зразка 1994
року (у формі
книжечки)

279 грн. - не пізніше ніж
через 20 робочих днів;
366 грн. - не пізніше ніж
через 10 робочих днів;
та 34 грн. - державне
мито (2
неоподатковуваних
мінімуми доходів
громадян)

Отримувач : УДМСУ в
Запорізькій області
Код ЄДРПОУ 37834773
Рахунок
37110007181799
МФО 820172
Банк: Державна
казначейська служба
України, м. Київ
Сума 279 грн. – 20
робочих днів
Вид платежу: інші
надходження (32)
Призначення:*;2317;660
013;1;*; Оформлення та
обмін паспорта ГУ (у
формі картки) крім
оформлення паспорта
ГУ вперше, з дня
оформлення заяви
анкети у строк 20 р.д.
Отримувач : УДМСУ в
Запорізькій області
Код ЄДРПОУ 37834773
Рахунок
37110007181799
МФО 820172
Банк: Державна
казначейська служба
України, м. Київ
Сума 366 грн. – 10
робочих днів
Вид платежу: інші
надходження (32)
Призначення:*;2317;660
014;1;*; Оформлення та
обмін паспорта ГУ (у
формі картки) крім
оформлення паспорта
ГУ вперше, з дня
оформлення заяви
анкети у строк 10 р.д.
Державне мито – 34
грн.
Отримувач платежу:
Бердянське
УК/Бердянськ/22090400
р/р31419538008011
Код платежу: 22090400
Банк отримувача:
Казначейство України
(ЕАП)
МФО 899998
ЄДРПОУ 38042560

Бердянський
Оформлення і видача
557,32 грн. – не пізніше
міський відділ
паспорта громадянина
ніж через 20 робочих
управління
України для виїзду за
днів;
Державної
кордон з безконтактним
міграційної служби
електронним носієм
810,32 грн. – не пізніше
України в
ніж через 7 робочих днів
Запорізькій області
810,32 грн. – не пізніше
ніж через 3 робочих дні

Оформлення (у тому
числі замість
втраченого або
викраденого) та обмін
паспорта гр-на України
для виїзду за кордон з
дня оформлення заявианкети у строк: не
пізніше ніж через 20
робочих днів
*;2317;548814;01;
*;25010100
п/р 37110007181799
ЄДРПОУ 37834773
МФО 820172
Отримувач : УДМС
України в Запорізькій
області
Сума 557,32 грн.
Оформлення (у тому
числі замість
втраченого або
викраденого) та обмін
паспорта гр-на України
для виїзду за кордон з
дня оформлення заявианкети у строк: не
пізніше ніж через 7
робочих днів
*;2317;548815;01;
*;25010100
п/р 37110007181799
ЄДРПОУ 37834773
МФО 820172
Отримувач: УДМС
України в Запорізькій
області
Сума 810,32 грн.

Бердянський
Оформлення і видача
557,32 грн. – не пізніше
міський відділ
паспорта громадянина
ніж через 20 робочих
управління
України для виїзду за
днів;
Державної
кордон з безконтактним
міграційної служби
електронним носієм
810,32 грн. – не пізніше
України в
замість втраченого або ніж через 7 робочих днів
Запорізькій області
викраденого
810,32 грн. – не пізніше
ніж через 3 робочих дні

Оформлення (у тому
числі замість
втраченого або
викраденого) та обмін
паспорта гр-на України
для виїзду за кордон з
дня оформлення заявианкети у строк: не
пізніше ніж через 20
робочих днів
*;2317;548814;01;
*;25010100
п/р 37110007181799
ЄДРПОУ 37834773
МФО 820172
Отримувач : УДМС
України в Запорізькій
області
Сума 557,32 грн.

Оформлення (у тому
числі замість
втраченого або
викраденого) та обмін
паспорта гр-на України
для виїзду за кордон з
дня оформлення заявианкети у строк: не
пізніше ніж через 7
робочих днів
*;2317;548815;01;
*;25010100
п/р 37110007181799
ЄДРПОУ 37834773
МФО 820172
Отримувач: УДМС
України в Запорізькій
області
Сума 810,32 грн.
Бердянський
Оформлення і видача
міський відділ
паспорта громадянина
управління
України для виїзду за
Державної
кордон з безконтактним
міграційної служби електронним носієм у
України в
зв’язку з обміном у разі:
Запорізькій області
- зміни інформації,
внесеної до паспорта
для виїзду за кордон;
- виявлення помилки в
інформації, внесеній до
паспорта для виїзду за
кордон;
- закінчення строку дії
паспорта для виїзду за
кордон;
- непридатності
паспорта для виїзду за
кордон для подальшого
використання

557,32 грн. – не пізніше
ніж через 20 робочих
днів;
810,32 грн. – не пізніше
ніж через 7 робочих днів
810,32 грн. – не пізніше
ніж через 3 робочих дні

Оформлення (у тому
числі замість
втраченого або
викраденого) та обмін
паспорта гр-на України
для виїзду за кордон з
дня оформлення заявианкети у строк: не
пізніше ніж через 20
робочих днів
*;2317;548814;01;
*;25010100
п/р 37110007181799
ЄДРПОУ 37834773
МФО 820172
Отримувач : УДМС
України в Запорізькій
області
Сума 557,32 грн.
Оформлення (у тому
числі замість
втраченого або
викраденого) та обмін
паспорта гр-на України
для виїзду за кордон з
дня оформлення заявианкети у строк: не
пізніше ніж через 7
робочих днів
*;2317;548815;01;
*;25010100
п/р 37110007181799
ЄДРПОУ 37834773
МФО 820172
Отримувач: УДМС
України в Запорізькій
області
Сума 810,32 грн.

