
№ з/

п
Суб'єкт надання

адміністративної

послуги

Найменування адміністративної

послуги

Платність послуги (адміністративний збір, нормативно-правовий акт, яким

встановлено розмір плати), грн.

Ціна за послугу Нормативно-правові акти, на

підставі яких стягується

плата

1 Відділ державної 

реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб-

підприємців управління 

у сфері державної 

реєстрації департаменту 

надання 

адміністративних послуг 

Кропивницької міської 

ради 

Державна реєстрація змін до 
відомостей про юридичну особу, що
містяться в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських 
формувань, у тому числі змін до 
установчих документів юридичної 
особи (крім громадського 
формування)

За державну реєстрацію змін до відомостей про 
юридичну особу (крім благодійної організації), 
що містяться в Єдиному державному реєстрі, 
крім внесення змін до інформації про здійснення
зв’язку з юридичною особою, справляється 
адміністративний збір у розмірі 0,3 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 
Розмір адміністративного збору за надсилання 
виписки з Єдиного державного реєстру заявнику,
товариству та учасникам відповідного 
товариства збільшується на добуток 0,01 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб та
кількості таких осіб. За державну реєстрацію 
змін до відомостей про благодійну організацію, 
що містяться в Єдиному державному реєстрі, 
справляється адміністративний збір у розмірі 0,1 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 
За державну реєстрацію на підставі документів, 
поданих в електронній формі, – 75 відсотків 
адміністративного збору. Державна реєстрація 
може проводитися у скорочені строки, крім 
випадку, передбаченого абзацом першим частини
третьої статті 4 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань». 
Державна реєстрація змін до відомостей у 
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 

Закон України «Про 
державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та 
громадських формувань» 
Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
25.12.2015 № 1133 «Про 
надання послуг у сфері 
державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та 
громадських формувань у 
скорочені строки».
Наказ Міністерства юстиції 
України від 18.11.2016 № 
3268/5 «Про затвердження 
форм заяв у сфері державної
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань»,
зареєстрований у 
Міністерстві юстиції 
України 18.11.2016 за № 
1500/29630; наказ 
Міністерства юстиції 
України від 09.02.2016 № 
359/5 «Про затвердження 
Порядку державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань, 
що не мають статусу 
юридичної особи», 
зареєстрований у 



адміністративного збору – за проведення 
державної реєстрації змін до відомостей 
протягом двох годин після надходження 
документів. Адміністративний збір та плата за 
державну реєстрацію змін до відомостей у 
скорочені строки справляється у відповідному 
розмірі від прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, встановленому законом на 01 
січня календарного року, в якому подаються 
відповідні документи для проведення 
реєстраційної дії, та округлюється до 
найближчих 10 гривень. Адміністративний збір 
не справляється за державну реєстрацію змін до 
відомостей про юридичну особу, у тому числі 
змін до установчих документів, пов’язаних з 
приведенням їх у відповідність із законами 
України у строк, визначений цими законами. У 
разі якщо законами визначено строк для 
приведення у відповідність до них, 
адміністративний збір не справляється при 
внесенні змін до відомостей, у тому числі змін 
до установчих документів, у строк, визначений 
цими законами 

Міністерстві юстиції 
України 09.02.2016 за № 
200/28330; наказ 
Міністерства юстиції 
України від 23.03.2016 № 
784/5 «Про затвердження 
Порядку функціонування 
порталу електронних 
сервісів юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань, 
що не мають статусу 
юридичної особи», 
зареєстрований у 
Міністерстві юстиції 
України 23.03.2016 за № 
427/28557; наказ 
Міністерства юстиції 
України від 05.03.2012 № 
368/5 «Про затвердження 
Вимог до написання 
найменування юридичної 
особи, її відокремленого 
підрозділу, громадського 
формування, що не має 
статусу юридичної особи, 
крім організації 
профспілки», 
зареєстрований у 
Міністерстві юстиції 
України 05.03.2012 за № 
367/20680.

2 Відділ державної 

реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб-

підприємців управління 

у сфері державної 

реєстрації департаменту 

надання 

адміністративних послуг 

Державна реєстрація змін до 

відомостей про фізичну особу – 

підприємця, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань 

За проведення державної реєстрації змін до 

відомостей про прізвище, ім'я, по батькові або 

місцезнаходження фізичної особи – підприємця 

сплачується адміністративний збір у розмірі 0,1 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

За державну реєстрацію на підставі документів, 

поданих в електронній формі, – 75 відсотків 

адміністративного збору. Державна реєстрація 

Закон України «Про 

державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та 

громадських формувань».

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

25.12.2015 № 1133 «Про 



Кропивницької міської 

ради

змін до відомостей у 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 та плата за 

державну реєстрацію змін до відомостей у 

скорочені строки справляється у відповідному 

розмірі від прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленому законом на 01

січня календарного року, в якому подаються 

відповідні документи для проведення 

реєстраційної дії, та округлюється до 

найближчих 10 гривень. Адміністративний збір 

не справляється за державну реєстрацію змін до 

відомостей про фізичну особу - підприємця, 

пов’язаних з приведенням їх у відповідність із 

законами України у строк, визначений цими 

законами.

надання послуг у сфері 

державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та 

громадських формувань у 

скорочені строки».

Наказ Міністерства юстиції 

України від 18.11.2016 № 

3268/5 «Про затвердження 

форм заяв у сфері 

державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та 

громадських формувань», 

зареєстрований у 

Міністерстві юстиції 

України 18.11.2016 за № 

1500/29630; наказ 

Міністерства юстиції 

України від 09.02.2016 № 

359/5 «Про затвердження 

Порядку державної 

реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців

та громадських формувань, 

що не мають статусу 

юридичної особи», 

зареєстрований у 

Міністерстві юстиції 

України 09.02.2016 за № 

200/28330; наказ 

Міністерства юстиції 

України від 23.03.2016 № 

784/5 «Про затвердження 

Порядку функціонування 

порталу електронних 

сервісів юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців



та громадських формувань, 

що не мають статусу 

юридичної особи», 

зареєстрований у 

Міністерстві юстиції 

України 23.03.2016 за № 

427/28557 

3 Відділ державної 

реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб-

підприємців управління 

у сфері державної 

реєстрації департаменту 

надання 

адміністративних послуг 

Кропивницької міської 

ради

Виправлення помилок, допущених 

у відомостях Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань 

За виправлення помилки у відомостях Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань, 

допущеної не з вини суб’єкта державної 

реєстрації, справляється адміністративний збір у 

розмірі 30 відсотків адміністративного збору, 

встановленого частиною першою статті 36 

Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Закон України «Про 

державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

4 Відділ державної 

реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб-

підприємців управління 

у сфері державної 

реєстрації департаменту 

надання 

адміністративних послуг 

Кропивницької міської 

ради

Видача документів, що містяться в 

реєстраційній справі відповідної 

юридичної особи, громадського 

формування, що не має статусу 

юридичної особи, фізичної особи – 

підприємця в 

За одержання документів, що містяться в 

реєстраційній справі відповідної юридичної 

особи, громадського формування, що не має 

статусу юридичної особи, фізичної особи – 

підприємця, в паперовій формі справляється 

плата в розмірі 0,07 прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб. За одержання документів, що 

містяться в реєстраційній справі відповідної 

юридичної особи, громадського формування, що 

не має статусу юридичної особи, фізичної особи 

– підприємця, в електронній формі справляється 

плата в розмірі 75 відсотків плати, встановленої 

за надання документів, що містяться в 

реєстраційній справі відповідної юридичної 

особи, громадського формування, що не має 

статусу юридичної особи, фізичної особи – 

підприємця, в паперовій формі. Плата 

справляється у відповідному розмірі від 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановленому законом на 01 січня календарного 

Закон України «Про 

державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та 

громадських формувань».

Наказ Міністерства юстиції 

України від 10.06.2016 № 

1657/5 «Про затвердження 

Порядку надання 

відомостей з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та 

громадських формувань», 

зареєстрований у 

Міністерстві юстиції 

України 10.06.2016 за № 

839/28969 



року, в якому подається запит про надання 

документів, що містяться в реєстраційній справі, 

та округлюється до найближчих 10 гривень 

5 Відділ державної 

реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб-

підприємців управління 

у сфері державної 

реєстрації департаменту 

надання 

адміністративних послуг 

Кропивницької міської 

ради

Видача витягу з Єдиного 

державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань в 

За одержання витягу з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань в 

паперовій формі справляється плата в розмірі 

0,05 прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб. За одержання витягу з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань в 

електронній формі справляється плата в розмірі 

75 відсотків плати, встановленої за надання 

витягу в паперовій формі. Плата справляється у 

відповідному розмірі від прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб, встановленому законом на

01 січня календарного року, в якому подається 

запит про надання витягу з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, та 

округлюється до найближчих 10 гривень.

Закон України «Про 

державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та 

громадських формувань».

Наказ Міністерства юстиції 

України від 10.06.2016 № 

1657/5 «Про затвердження 

Порядку надання 

відомостей з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та 

громадських формувань», 

зареєстрований у 

Міністерстві юстиції 

України 10.06.2016 за № 

839/28969 

6 Відділ державної 

реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб-

підприємців управління 

у сфері державної 

реєстрації департаменту 

надання 

адміністративних послуг 

Кропивницької міської 

ради

Видача виписки з Єдиного 

державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань у 

паперовій формі для проставлення 

апостилю 

За одержання виписки з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань у 

паперовій формі для проставлення апостилю 

справляється плата в розмірі 0,05 прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб. Плата 

справляється у відповідному розмірі від 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановленому законом на 01 січня календарного 

року, в якому подається запит про надання 

виписки з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, та округлюється до 

найближчих 10 гривень.

Закон України «Про 

державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та 

громадських формувань».

Наказ Міністерства юстиції 

України від 10.06.2016 № 

1657/5 «Про затвердження 

Порядку надання 

відомостей з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та 

громадських формувань», 

зареєстрований у 

Міністерстві юстиції 



України 10.06.2016 за № 

839/28969.

7 Відділ державної 

реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб-

підприємців управління 

у сфері державної 

реєстрації департаменту 

надання 

адміністративних послуг 

Кропивницької міської 

ради

Державна реєстрація змін до 

відомостей про юридичну особу, 

що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, у тому 

числі змін до установчих 

документів юридичної особи (крім 

громадського формування) 

За державну реєстрацію змін до відомостей про 

юридичну особу (крім благодійної організації), 

що містяться в Єдиному державному реєстрі, 

крім внесення змін до інформації про здійснення 

зв’язку з юридичною особою, справляється 

адміністративний збір у розмірі 0,3 прожиткового

мінімуму для працездатних осіб. Розмір 

адміністративного збору за надсилання виписки з

Єдиного державного реєстру заявнику, 

товариству та учасникам відповідного товариства

збільшується на добуток 0,01 прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб та кількості 

таких осіб. За державну реєстрацію змін до 

відомостей про благодійну організацію, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі, 

справляється адміністративний збір у розмірі 0,1 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб. За

державну реєстрацію на підставі документів, 

поданих в електронній формі, – 75 відсотків 

адміністративного збору. Державна реєстрація 

може проводитися у скорочені строки, крім 

випадку, передбаченого абзацом першим частини 

третьої статті 4 Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань». 

Державна реєстрація змін до відомостей у 

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 

Закон України «Про 

державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та 

громадських формувань».

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

25.12.2015 № 1133 «Про 

надання послуг у сфері 

державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та 

громадських формувань у 

скорочені строки».

Наказ Міністерства юстиції 

України від 18.11.2016 № 

3268/5 «Про затвердження 

форм заяв у сфері 

державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та 

громадських формувань», 

зареєстрований у 

Міністерстві юстиції 

України 18.11.2016 за № 

1500/29630; наказ 

Міністерства юстиції 

України від 09.02.2016 № 

359/5 «Про затвердження 

Порядку державної 

реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців

та громадських формувань, 

що не мають статусу 

юридичної особи», 



документів. Адміністративний збір та плата за 

державну реєстрацію змін до відомостей у 

скорочені строки справляється у відповідному 

розмірі від прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленому законом на 01 

січня календарного року, в якому подаються 

відповідні документи для проведення 

реєстраційної дії, та округлюється до найближчих

10 гривень. Адміністративний збір не 

справляється за державну реєстрацію змін до 

відомостей про юридичну особу, у тому числі 

змін до установчих документів, пов’язаних з 

приведенням їх у відповідність із законами 

України у строк, визначений цими законами. У 

разі якщо законами визначено строк для 

приведення у відповідність до них, 

адміністративний збір не справляється при 

внесенні змін до відомостей, у тому числі змін до

установчих документів, у строк, визначений цими

законами.

зареєстрований у 

Міністерстві юстиції 

України 09.02.2016 за № 

200/28330; наказ 

Міністерства юстиції 

України від 23.03.2016 № 

784/5 «Про затвердження 

Порядку функціонування 

порталу електронних 

сервісів юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців

та громадських формувань, 

що не мають статусу 

юридичної особи», 

зареєстрований у 

Міністерстві юстиції 

України 23.03.2016 за № 

427/28557; наказ 

Міністерства юстиції 

України від 05.03.2012 № 

368/5 «Про затвердження 

Вимог до написання 

найменування юридичної 

особи, її відокремленого 

підрозділу, громадського 

формування, що не має 

статусу юридичної особи, 

крім організації 

профспілки», 

зареєстрований у 

Міністерстві юстиції 

України 05.03.2012 за № 

367/20680 

8 Відділ державної 

реєстрації речових прав 

на нерухоме майно 

управління у сфері 

державної реєстрації     

Державна реєстрація права

власності на нерухоме майно

За державну реєстрацію права власності на 

нерухоме майно (крім випадків державної 

реєстрації права власності на підприємство як 

єдиний майновий комплекс) у строк, визначений 

статтею 19 цього Закону, - 0,1 розміру 

Закон України «Про 

державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень»; 



департаменту надання 

адміністративних послуг 

Кропивницької міської 

ради 

мінімальної заробітної плати; за державну 

реєстрацію права власності на підприємство як 

єдиний майновий комплекс у строк, визначений 

статтею 19 цього Закону, - 1 мінімальна заробітна

плата; 2) за державну реєстрацію права власності 

на підприємство як єдиний майновий комплекс у 

строк 7 робочих днів - 5 мінімальних заробітних 

плат; за державну реєстрацію права власності на 

підприємство як єдиний майновий комплекс 

протягом 24 годин, крім вихідних та святкових 

днів, з моменту прийняття заяви - 10 мінімальних

заробітних плат; 3) за державну реєстрацію права

власності (крім випадків державної реєстрації 

права власності на підприємство як єдиний 

майновий комплекс) у строк 2 робочі дні - 1 

мінімальна заробітна плата; за державну 

реєстрацію права власності (крім випадків 

державної реєстрації права власності на 

підприємство як єдиний майновий комплекс) 

протягом 24 годин, крім вихідних та святкових 

днів, з моменту прийняття заяви - 2 мінімальні 

заробітні плати; за державну реєстрацію права 

власності (крім випадків державної реєстрації 

права власності на підприємство як єдиний 

майновий комплекс) протягом 2 годин, крім 

вихідних та святкових днів, з моменту прийняття 

заяви - 5 мінімальних заробітних плат; за надання

інформації у паперовій формі – 0,025 розміру 

мінімальної заробітної плати; за надання 

інформації в електронній формі – 0,0125 розміру 

мінімальної заробітної плати. 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

25.12.2015 № 1127 «Про 

державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень».

9 Відділ державної реєстра-

ції речових прав на неру-

хоме майно управління у 

сфері державної реєстра-

ції     департаменту надан-

ня адміністративних 

послуг Кропивницької 

Державна реєстрація іншого 

речового права на нерухоме майно

За державну реєстрацію речових прав, похідних 

від права власності, у строки, визначенні 

статтею 34 Закону – 50 відсотків 

адміністративного збору за державну реєстрацію

права власності. за надання інформації у 

паперовій формі – 0,025 розміру мінімальної 

заробітної плати; за надання інформації в 

Закон України «Про 

державну реєстрацію прав 

та їх обтяжень»; Постанова 

Кабінету Міністрів України 

від 25.12.2015 № 1127 «Про 

державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме 



міської ради електронній формі – 0,0125 розміру мінімальної 

заробітної плати. 

майно та їх обтяжень». 7. 

Строк надання 

адміністративної послуги 

Надається в строк, що не 

перевищує 

10 Відділ державної реєстра-

ції речових прав на неру-

хоме майно управління у 

сфері державної реєстра-

ції     департаменту надан-

ня адміністративних 

послуг Кропивницької 

міської ради 

Скасування записів про державну 

реєстрацію прав

За надання інформації у паперовій формі – 0,025

розміру мінімальної заробітної плати; за 

надання інформації в електронній формі – 

0,0125 розміру мінімальної заробітної плати. 

Закон України «Про 

державну реєстрацію прав 

та їх обтяжень»; Постанова 

Кабінету Міністрів України 

від 25.12.2015 № 1127 «Про 

державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень». 

11 Відділ державної реєстра-

ції речових прав на неру-

хоме майно управління у 

сфері державної реєстра-

ції департаменту надання 

адміністративних послуг 

Кропивницької міської 

ради 

Надання інформації з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме 

майно. 

За надання інформації у паперовій формі – 0,025

розміру мінімальної заробітної плати; за 

надання інформації в електронній формі – 

0,0125 розміру мінімальної заробітної плати. 

Закон України «Про 

державну реєстрацію прав 

та їх обтяжень»; Постанова 

Кабінету Міністрів України 

від 25.12.2015 № 1127 «Про 

державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень». 

12 Відділ державної реєстра-

ції речових прав на неру-

хоме майно управління у 

сфері державної реєстра-

ції департаменту надання 

адміністративних послуг 

Кропивницької міської 

ради 

Внесення змін до записів до 

Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно у зв’язку із 

зміною відомостей про нерухоме 

майно, право власності та суб'єкта 

цього права, інші речові права та 

суб'єкта цих прав, обтяження прав 

на нерухоме майно та суб'єкта цих 

прав, що містяться у Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме 

майно, які не пов'язані з 

проведенням державної реєстрації 

прав. 

За внесення змін - 0,04 розміру мінімальної 

заробітної плати. за надання інформації у 

паперовій формі – 0,025 розміру мінімальної 

заробітної плати; за надання інформації в 

електронній формі – 0,0125 розміру мінімальної 

заробітної плати. 

Закон України «Про 

державну реєстрацію прав 

та їх обтяжень»; Постанова 

Кабінету Міністрів України 

від 25.12.2015 № 1127 «Про 

державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень». 

13 Відділ державної реєстра-

ції речових прав на неру-
Внесення змін до записів до 

Державного реєстру речових прав 

За внесення змін - 0,04 розміру мінімальної 

заробітної плати. за надання інформації у 

Закон України «Про 

державну реєстрацію прав 



хоме майно управління у 

сфері державної реєстра-

ції департаменту надання 

адміністративних послуг 

Кропивницької міської 

ради 

на нерухоме майно у зв’язку з 

допущенням технічної помилки не з

вини державного реєстратора прав 

на нерухоме майно. 

паперовій формі – 0,025 розміру мінімальної 

заробітної плати; за надання інформації в 

електронній формі – 0,0125 розміру мінімальної 

заробітної плати. 

та їх обтяжень»; Постанова 

Кабінету Міністрів України 

від 25.12.2015 № 1127 «Про 

державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень». 

14 Відділ державної реєстра-

ції речових прав на неру-

хоме майно управління у 

сфері державної реєстра-

ції департаменту надання 

адміністративних послуг 

Кропивницької міської 

ради 

Внесення змін до записів до 

Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно у зв’язку з 

допущенням технічної помилки з 

вини державного реєстратора прав 

на нерухоме майно. 

Адміністративна послуга надається безоплатно 

(крім випадку надання інформації з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно за 

бажанням заявника). 

за надання інформації у паперовій формі – 0,025 

розміру мінімальної заробітної плати; за 

надання інформації в електронній формі – 

0,0125 розміру мінімальної заробітної плати. 

Закон України «Про 

державну реєстрацію прав 

та їх обтяжень»; Постанова 

Кабінету Міністрів України 

від 25.12.2015 № 1127 «Про 

державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень». 

15 Відділ державної реєстра-

ції речових прав на неру-

хоме майно управління у 

сфері державної реєстра-

ції департаменту надання 

адміністративних послуг 

Кропивницької міської 

ради 

Державна реєстрація обтяження 

права на нерухоме майно. 

За державну реєстрацію обтяжень у строк, 

визначений статтею 19 Закону, - 0,05 розміру 

мінімальної заробітної плати; за державну 

реєстрацію обтяжень протягом 2 годин, крім 

вихідних та святкових днів, з моменту 

прийняття заяви - 0,5 розміру мінімальної 

заробітної плати. за надання інформації у 

паперовій формі – 0,025 розміру мінімальної 

заробітної плати; за надання інформації в 

електронній формі – 0,0125 розміру мінімальної 

заробітної плати.

Закон України «Про 

державну реєстрацію прав 

та їх обтяжень»; Постанова 

Кабінету Міністрів України 

від 25.12.2015 № 1127 «Про 

державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень». 

16 Головне управління 

Держпродспоживслужби  

в Кіровоградській області

Видача фітосанітарного сертифіката

партії вантажу 

45,3 грн. Стаття 46 Закону України 

від 30.06.1993 № 3348-XII 

“Про карантин рослин”. 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

09.06.2011 № 641 “Про 

затвердження переліку 

платних адміністративних 

послуг, які надаються 

Державною службою з 

питань безпечності 



харчових продуктів та 

захисту споживачів, 

органами та установами, що

належать до сфери її 

управління, і розміру плати 

за їх надання”. 

17 Головне управління 

Держпродспоживслужби  

в Кіровоградській області

Видача карантинного сертифіката 

партії вантажу 

38,8 грн. Стаття 29 Закону України 

від 30.06.1993 № 3348-XII 

“Про карантин рослин”. 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

09.06.2011 № 641 “Про 

затвердження переліку 

платних адміністративних 

послуг, які надаються 

Державною службою з 

питань безпечності 

харчових продуктів та 

захисту споживачів, 

органами та установами, що

належать до сфери її 

управління, і розміру плати 

за їх надання”. 

18 Головне управління 

Держпродспоживслужби  

в Кіровоградській області

Видача фітосанітарного сертифіката

на реекспорт партії вантажу 

45,3 грн. Стаття 46 Закону України 

від 30.06.1993 № 3348-XII 

“Про карантин рослин”. 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

09.06.2011 № 641 “Про 

затвердження переліку 

платних адміністративних 

послуг, які надаються 

Державною службою з 

питань безпечності 

харчових продуктів та 

захисту споживачів, 

органами та установами, що



належать до сфери її 

управління, і розміру плати 

за їх надання”. 

19 Головне управління 

Держпродспоживслужби  

в Кіровоградській області

Видача експлуатаційного дозволу 

оператором ринку, що провадить 

діяльність, пов'язану з 

виробництвом та/або зберіганням 

харчових продуктів тваринного 

походження

272,0  грн. Постанова Кабінету 

Міністрів України від 11 

листопада 2015 р. № 930 

«Про затвердження 

Порядку видачі 

експлуатаційного дозволу, 

форми експлуатаційного 

дозволу та визнання 

такими, що втратили 

чинність, деяких постанов 

Кабінету Міністрів»

20 Відділ безпеки 

дорожнього руху 

управління превентивної 

діяльності Головного 

управління Національної

поліції в

Кіровоградській 

області/ Управління 

Патрульної поліції в 

Кіровоградській 

області Департаменту 

патрульної поліції

Дозвіл на участь у дорожньому русі

транспортних засобів, вагові або 

габаритні параметри яких 

перевищують нормативні

95 гривень та 190 гривень Вартість послуги визначена 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 04 

червня 2007 року № 795 

«Про затвердження 

переліку платних послуг, які

надаються підрозділами 

Міністерства внутрішніх 

справ, Національної поліції 

та Державної міграційної 

служби, і розміру плати за 

їх надання» 

21 Відділ безпеки 

дорожнього руху 

управління превентивної 

діяльності Головного 

управління Національної 

поліції в

Кіровоградській області/ 

Управління Патрульної поліції 

в Кіровоградській області 

Департаменту патрульної 

Погодження маршруту руху 

транспортного засобу під час 

дорожнього перевезення 

небезпечних вантажів 

95 гривень та 190 гривень Вартість послуги визначена 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 04 

червня 2007 року № 795 

«Про затвердження 

переліку платних послуг, які

надаються підрозділами 

Міністерства внутрішніх 

справ, Національної поліції 

та Державної міграційної 



поліції служби, і розміру плати за 

їх надання». 

22 Головне управління 

Держгеокадастру у 

Кіровоградській області

Надання відомостей з державного 

земельного кадастру у формі витягу 

з державного земельного кадастру 

про земельну ділянку

Розмір плати за надання послуги — 0,05 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. У разі подання 

заяви в електронній формі 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”.

Ст. 38 Закону України “Про 

держаний земельний 

кадастр”

23 Головне управління 

Держгеокадастру у 

Кіровоградській області

Надання відомостей з державного
земельного кадастру у формі витягу
з державного земельного кадастру
про землі в межах території
адміністративно-територіальних
одиниць

Розмір плати за надання послуги — 0,06
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.
 У разі подання заяви в електронній формі
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”.

Ст. 38 Закону України “Про 
держаний земельний 
кадастр”

24 Головне управління 

Держгеокадастру у 

Кіровоградській області

Надання відомостей з державного
земельного кадастру у формі витягу
з державного земельного кадастру
про обмеження у використанні 
земель

Розмір плати за надання послуги — 0,055
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.

Ст. 38 Закону України “Про 
держаний земельний 
кадастр”



У разі подання заяви в електронній формі 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”.

25 Головне управління 

Держгеокадастру у 

Кіровоградській області

Надання  відомостей  з  державного

земельного  кадастру  у  формі

довідки,  що  містить  узагальнену

інформацію про землі (території)

Розмір плати за надання послуги — 0,06 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.

У разі подання заяви в електронній формі 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”.

Ст. 38 Закону України “Про 
держаний земельний 
кадастр”

26 Головне управління 

Держгеокадастру у 

Кіровоградській області

Надання відомостей  з державного 

земельного кадастру у формі

викопіювання з картографічної основи 

державного земельного кадастру, 

кадастрової карти (плану) 

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.

У разі подання заяви в електронній формі 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”.

Ст. 38 Закону України “Про 
держаний земельний 
кадастр”

27 Відділ реєстрації місця 

проживання особи 

Зняття з реєстрації місця 

проживання особи

За  зняття  з  реєстрації  місця  проживання

сплачується адміністративний  збір:
 Закон  України  “Про

свободу  пересування  та



управління у сфері 

державної реєстрації 

департаменту надання 

адміністративних послуг 

Кропивницької міської 

ради

у разі  звернення  особи  протягом

встановленого Законом України  “Про свободу

пересування  та  вільний  вибір  місця

проживання  в  Україні”  строку  –  у  розмірі

0,0085 розміру мінімальної заробітної плати.

  у  разі  звернення  особи  з  порушенням

встановленого цим Законом строку – у розмірі

0,0255 розміру мінімальної заробітної плати.

вільний  вибір  місця

проживання в Україні”

Закон України “Про надання

адміністративних послуг”

28 Відділ реєстрації місця 

проживання особи 

управління у сфері 

державної реєстрації 

департаменту надання 

адміністративних послуг 

Кропивницької міської 

ради

Реєстрація місця 

проживання/перебування особи

За реєстрацію місця проживання сплачується

адміністративний збір:

у  разі  звернення  особи  протягом

встановленого Законом України “Про свободу

пересування  та  вільний  вибір  місця

проживання  в  Україні”  строку  –  у  розмірі

0,0085 розміру мінімальної заробітної плати.

  у  разі  звернення  особи  з  порушенням

встановленого цим Законом строку – у розмірі

0,0255 розміру мінімальної заробітної плати.

У   разі   реєстрації   місця   проживання

одночасно  із  зняттям  з  попереднього   місця

проживання  адміністративний  збір стягується

лише  за  одну  адміністративну  послугу  та

зараховується до місцевого бюджету за новим

місцем проживання.

Закон  України  “Про

свободу  пересування  та

вільний  вибір  місця

проживання в Україні”

Закон України “Про надання

адміністративних послуг”

29 Управління державної 

міграційної служби 

України в 

Кіровоградській області

Оформлення і видача паспорта 

громадянина України  з 

безконтактним електронним носієм

у разі обміну паспорта громадянина 

України  (у формі картки)

 Розмір адміністративного  збору за оформлення 

та видачу паспорта з дня оформлення заяви-

анкети у строк:

не пізніше ніж через 20 робочих днів    -  345 грн. 

(126 грн. вартість адміністративної послуги  та 

219 грн. вартість бланка);

не пізніше ніж через 10 робочих днів    -  471 грн. 

(252 грн. вартість адміністративної послуги  та 

219 грн. вартість бланка);

 та  державного  мита  –  34  грн.  (2

неоподатковуваних  мінімуми  доходів  громадян)

(сплачується  тільки  у  разі  обміну  у  зв’язку  з

непридатністю  паспорта  для  подальшого

   п.п. а) п. 6 ст. 3 Декрету 

Кабінету Міністрів України 

«Про державне мито» від 

21.01.1993 № 7-93. 

        Ст. 20 Закон України 

«Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та 

документи, що 

підтверджують громадянство

України, посвідчують особу 

чи її спеціальний статус» від 

20.11.2012 № 5492 –VІ.

Постанова КМУ від 



використання). 

 Оплата  наданої  послуги  здійснюється  шляхом

перерахування  замовником  коштів  через  банки,

відділення  поштового  зв'язку  або  програмно-

технічні комплекси самообслуговування. 

02.11.2016 №770 «Деякі 

питання надання 

адміністративних послуг у 

сфері міграції».

30 Управління державної 

міграційної служби 

України в 

Кіровоградській області

Оформлення і видача паспорта 

громадянина України  з 

безконтактним електронним носієм

у разі обміну паспорта громадянина 

України зразка 1994 року (у формі 

книжечки)

 Розмір адміністративного  збору за оформлення 

та видачу паспорта з дня оформлення заяви-

анкети у строк:

не пізніше ніж через 20 робочих днів    -  345 грн. 

(126 грн. вартість адміністративної послуги  та 

219 грн. вартість бланка);

не пізніше ніж через 10 робочих днів    -  471

грн.  

(252 грн. вартість адміністративної послуги  та 

219 грн. вартість бланка;

та  державного  мита  –  34  грн.  (2

неоподатковуваних  мінімуми  доходів  громадян)

(сплачується  тільки  у  разі  обміну  у  зв’язку  з

непридатністю  паспорта  для  подальшого

використання). 

 п.п. а) п. 6 ст. 3 Декрету 

КМУ від 21.01.1993 № 7-93 

«Про державне мито»;

        ст. 20 Закону України 

«Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та 

документи, що 

підтверджують громадянство

України, посвідчують особу 

чи її спеціальний статус»; 

       постанова КМУ від 

02.11.2016 № 770 «Деякі 

питання надання 

адміністративних послуг у 

сфері міграції».

31 Управління державної 

міграційної служби 

України в 

Кіровоградській області

Оформлення і видача паспорта 

громадянина України для виїзду за 

кордон з безконтактним 

електронним носієм

Розмір адміністративного  збору за оформлення 

та видачу паспорта  громадянина України для 

виїзду за кордон  з дня оформлення заяви-анкети 

у строк:

не пізніше ніж через 20 робочих днів    -   682 грн.

(352 грн. вартість адміністративної послуги та 

330 грн. вартість бланка);

не пізніше ніж через  7 робочих днів     -   1034  

грн. 

(704 грн. вартість  адміністративної послуги та 

330 грн. вартість бланка);

не пізніше ніж через  3 робочих днів   (за 

наявності підстав)  - 1034  грн. 

(704 грн. вартість  адміністративної послуги та 

330 грн. вартість бланка);

  Ст. 20 Закон України «Про

Єдиний  державний

демографічний  реєстр  та

документи,  що

підтверджують громадянство

України,  посвідчують  особу

чи її спеціальний статус» 

Постанова  КМУ  від

02.11.2016  №770  «Деякі

питання  надання

адміністративних послуг  у

сфері міграції».



32 Управління державної 

міграційної служби 

України в 

Кіровоградській області

Оформлення і видача паспорта 

громадянина України для виїзду за 

кордон з безконтактним 

електронним носієм (замість 

втраченого або викраденого)

 Розмір адміністративного  збору за оформлення

та  видачу  паспорта   громадянина  України  для

виїзду за кордон  з дня оформлення заяви-анкети

у строк:

не пізніше ніж через 20 робочих днів    -   682 грн.

(352  грн.  вартість  адміністративної  послуги  та

330 грн. вартість бланка);

не пізніше ніж через  7 робочих днів     -   1034  

грн. 

(704 грн. вартість  адміністративної послуги та 

330 грн. вартість бланка);

не пізніше ніж через  3 робочих днів   (за 

наявності підстав)  - 1034  грн. 

(704  грн.  вартість   адміністративної  послуги  та

330 грн. вартість бланка);

Ст. 20 Закон України «Про 

Єдиний державний 

демографічний реєстр та 

документи, що 

підтверджують громадянство

України, посвідчують особу 

чи її спеціальний статус» 

Постанова КМУ від 

02.11.2016 №770 «Деякі 

питання надання 

адміністративних послуг у 

сфері міграції».

33 Управління державної 

міграційної служби 

України в 

Кіровоградській області

Оформлення і видача паспорта 

громадянина України для виїзду за 

кордон з безконтактним 

електронним носієм (у зв’язку з 

обміном)

  Розмір адміністративного  збору за оформлення 

та видачу паспорта  громадянина України для 

виїзду за кордон  з дня оформлення заяви-анкети 

у строк:

не пізніше ніж через 20 робочих днів    -   682 грн.

(352 грн. вартість адміністративної послуги та 

330 грн. вартість бланка);

не пізніше ніж через  7 робочих днів     -   1034  

грн. 

(704 грн. вартість  адміністративної послуги та 

330 грн. вартість бланка);

не пізніше ніж через  3 робочих днів   (за 

наявності підстав)  - 1034  грн. 

(704 грн. вартість  адміністративної послуги та 

330 грн. вартість бланка);

Ст. 20 Закон України «Про 

Єдиний державний 

демографічний реєстр та 

документи, що 

підтверджують громадянство

України, посвідчують особу 

чи її спеціальний статус» від 

20.11.2012 № 5492 –VІ.

Постанова КМУ від 

02.11.2016 №770 «Деякі 

питання надання 

адміністративних послуг у 

сфері міграції».


