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Просимо змінити реквізити рахунків для сплати адміністративного збору за надання 

наступних послуг у відділі «ЦНАП» Бурштинської міської ради: 

 

 

1. Паспорт громадянина України (обмін) (20 роб. днів) – 363грн 

Рахунок (IBAN): UA948201720355139002001079760 

Отримувач: УДМС в області 

Код банку отримувача: 37794486 

МФО отримувача: 820172 

Призначення платежу: *;432610;1140011;1;РНОКПП;*  
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;* 

 

 

 

2. Паспорт громадянина України (обмін) (10 роб. днів) – 489 грн 

Рахунок (IBAN): UA948201720355139002001079760 

Отримувач: УДМС в області 

Код банку отримувача: 37794486 

МФО отримувача: 820172 

Призначення платежу: *;432610;1140012;1;РНОКПП;* 
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;* 

 

 

 

3. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (20 роб. днів) – 694 грн 

Рахунок (IBAN): UA948201720355139002001079760 

Отримувач: УДМС в області 

Код банку отримувача: 37794486 

МФО отримувача: 820172 

Призначення платежу: *;432610;1140013;1;РНОКПП;*  
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;* 
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4. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (7роб. днів) –1046 грн 

Рахунок (IBAN): UA948201720355139002001079760 

Отримувач: УДМС в області 

Код банку отримувача: 37794486 

МФО отримувача: 820172 

Призначення платежу: *;432610;1140014;1;РНОКПП;*  
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;* 

 

 

5. Державне мито пов’язане з видачею паспортів 

Рахунок (IBAN): UA238999980314010538000009626 

Отримувач: ГУК в Ів.-Фр. об/ ТГ Бурштин/22090400 

Код банку отримувача: 37951998 

Код класифікації доходів:22090400 

 

 

6. Викопіювання з кадастрової карти – 68,1 грн 

Рахунок (IBAN): UA 708999980334169879027009626 

Отримувач: ГУК в Ів.-Фр. об/ ТГ Бурштин/22012500 

Банк отримувача: Казначейство України 

Код банку отримувача: 37951998 

Код класифікації доходів: 22012500 

 

 

7. Витяг з ДЗК – 113,5 грн 

Рахунок (IBAN): UA 708999980334169879027009626 

Отримувач: ГУК в Ів.-Фр. об/ ТГ Бурштин/22012500 

Банк отримувача: Казначейство України 

Код банку отримувача: 37951998 

Код класифікації доходів: 22012500 

 

 

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

Рахунок (IBAN): UA118999980334199879000009626 

Отримувач: ГУК в Ів.-Фр.об./ ТГ Бурштин/22012500 

Банк отримувача: Казначейство України 

Код банку отримувача: 37951998 

Код класифікації доходів: 22012500 

 

9. Реєстрація місця проживання з порушенням терміну – 40,80 грн 

Рахунок (IBAN): UA118999980334199879000009626 

Отримувач: ГУК в Ів.-Фр.об./ ТГ Бурштин/22012500 

Банк отримувача: Казначейство України 

Код банку отримувача: 37951998 

Код класифікації доходів: 22012500 

 

 

  Керівник ЦНАП Бурштинської міської ради                         Світлана Видай 


