
Рахунки платних адмінпослуг: 

 В місцевий бюджет: 

Призначення платежу – Видача санітарного паспорта. ЦНАП 

Номер рахунку: 34310879121504 

Код банку (МФО ГУДКСУ): 899998 

Код отримувача (ЄДРПОУ): 37953206 

Сума – 40,89 грн. 

  

Оформлення та видача паспорта громадянина України (у разі обміну) (20 роб. днів) – 

345 грн 

Рахунок (IBAN): UA 6182017200000 37110093179760 

Отримувач: УДМС в області 

Код банку отримувача: 37794486 

МФО отримувача: 820172 

Призначення платежу: *;432610;1140001;1;РНОКПП;* ПІБ 

Примітка: в разі не присвоєння або відмови від РНОКПП вказується день, місяць та рік 

народження особи у форматі: ДД/ММ/РРРР; 

Примітка: В разі відсутності РНОКПП у малолітньої та неповнолітньої дитини 

вказується день, місяць та рік народження дитини та серія і номер свідоцтва про 

народження у форматі: ДД/ММ/РРРР;S-SSSSSSSS;* 

  

Оформлення та видача паспорта громадянина України (у разі обміну) (10 роб. днів) – 

471 грн 

Рахунок (IBAN): UA 6182017200000 37110093179760 

Отримувач: УДМС в області 

Код банку отримувача: 37794486 

МФО отримувача: 820172 

Призначення платежу: *;432610;1140002;1;РНОКПП;*ПІБ  



Примітка: в разі не присвоєння або відмови від РНОКПП вказується день, місяць та рік 

народження особи у форматі: ДД/ММ/РРРР; 

Примітка: В разі відсутності РНОКПП у малолітньої та неповнолітньої дитини 

вказується день, місяць та рік народження дитини та серія і номер свідоцтва про 

народження у форматі: ДД/ММ/РРРР;S-SSSSSSSS;* 

  

Оформлення та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон (20 роб. 

днів) – 682 грн 

Рахунок (IBAN): UA 6182017200000 37110093179760 

Отримувач: УДМС в області 

Код банку отримувача: 37794486 

МФО отримувача: 820172 

Призначення платежу: *;432610;1140003;1;РНОКПП;* ПІБ 

Примітка: в разі не присвоєння або відмови від РНОКПП вказується день, місяць та рік 

народження особи у форматі: ДД/ММ/РРРР; 

Примітка: В разі відсутності РНОКПП у малолітньої та неповнолітньої дитини 

вказується день, місяць та рік народження дитини та серія і номер свідоцтва про 

народження у форматі: ДД/ММ/РРРР;S-SSSSSSSS;* 

  

Оформлення та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон  (7 роб. 

днів) – 1034 грн 

Рахунок (IBAN): UA 6182017200000 37110093179760 

Отримувач: УДМС в області 

Код банку отримувача: 37794486 

МФО отримувача: 820172 

Призначення платежу: *;432610;1140004;1;РНОКПП;* ПІБ 

Примітка: в разі не присвоєння або відмови від РНОКПП вказується день, місяць та рік 

народження особи у форматі: ДД/ММ/РРРР; 

Примітка: В разі відсутності РНОКПП у малолітньої та неповнолітньої дитини 

вказується день, місяць та рік народження дитини та серія і номер свідоцтва про 

народження у форматі: ДД/ММ/РРРР;S-SSSSSSSS;* 

  



Державне мито пов’язане з видачею паспортів – 34,00 грн 

Рахунок (IBAN): UA 498999980000031415538009081 

Отримувач: УК у Галицькомі р-ні/м.Бурштин/22090400 

Код банку отримувача: 37953206 

Код класифікації доходів:22090400 

  

Викопіювання з кадастрової карти – 57,63 грн 

Рахунок (IBAN): UA688999980000034315879027711 

Отримувач: УК у Галицькомі р-ні/м.Бурштин/22012500 

Банк отримувача: Казначейство України 

Код банку отримувача: 37953206 

Код класифікації доходів: 22012500 

  

Витяз з ДЗК – 96,05 грн 

Рахунок (IBAN): UA688999980000034315879027711 

Отримувач: УК у Галицькомі р-ні/м.Бурштин/22012500 

Банк отримувача: Казначейство України 

Код банку отримувача: 37953206 

Код класифікації доходів: 22012500 

  

Реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання – 13,60 грн 

Рахунок (IBAN): UA598999980000033213879009081 

Отримувач: УК у Галицькомі р-ні/м.Бурштин/22012500 

Банк отримувача: Казначейство України 

Код банку отримувача: 37953206 

Код класифікації доходів: 22012500 



  

Реєстрація місця проживання з порушенням терміну – 40,80 грн 

Рахунок (IBAN): UA598999980000033213879009081 

Отримувач: УК у Галицькомі р-ні/м.Бурштин/22012500 

Банк отримувача: Казначейство України 

Код банку отримувача: 37953206 

Код класифікації доходів: 22012500 

  

Державна реєстрація шлюбу – 0,85 грн 

Рахунок (IBAN): UA548999980000031416537009081 

Отримувач: УК у Галицькомі р-ні/м.Бурштин/22090100 

Банк отримувача: Казначейство України 

Код банку отримувача: 37953206 

Код класифікації доходів: 22090100 

 


