
РЕКВІЗИТИ 

оплати послуг управління державної міграційної служби 

України в Кіровоградській області 

 

ID: Видача паспорта громадянина України у формі картки по 

досягненню 14-річного віку (вперше) 

Вартість послуги та пільги - для громадян, які досягли 14-річного 
віку, та отримують паспорт громадянина України вперше - 

адміністративна послуга безоплатна 

 

ID: Оформлення паспорта громадянина України у формі 

картки (у разі обміну паспорта, замість втраченого або 

викраденого) 

Вартість послуги та пільги 

Загальна вартість адміністративного збору у разі оформлення 

протягом 20 робочих днів становить 450 грн., у тому числі: 

 вартість адміністративної послуги за оформлення та видачу 

паспорта громадянина України у формі картки: 126 грн. 

 вартість бланка: 324 грн. 

 

РЕКВІЗИТИ ОПЛАТИ «ІД-20 ДНІВ» 
 

Одержувач: УДМС України в Кіровоградській області, 
Банк: Держказначейська служба України, м.Київ,  

інд.код отримувача: 37795939, МФО 820172 
р/р UA308201720355199002000079879, 

Призначення платежу: 423599;1140026;1; код платника 
податків (ідентифікаційний код) 

Сума - 450,00 грн. 
 

 

 

 

 



 

Загальна вартість адміністративного збору у разі термінового 

(протягом 10 робочих днів) оформлення становить 820 грн., у 

тому числі: 

 вартість адміністративних послуг за оформлення та видачу 

паспорта громадянина України у формі картки: 496 грн. 

 вартість бланка: 324 грн. 

 

РЕКВІЗИТИ ОПЛАТИ «ІД-10 ДНІВ» 
 

Одержувач: УДМС України в Кіровоградській області, 
Банк: Держказначейська служба України, м.Київ,  

інд.код отримувача: 37795939, МФО 820172 
р/р UA308201720355199002000079879, 

Призначення платежу: 423599;1140027;1; код платника 
податків (ідентифікаційний код) 

Сума - 820,00 грн. 

 

* у разі обміну замість втраченого чи пошкодженого паспорта 

сплачується держмито у розмірі 34 грн. (два неоподаткованих 

мінімуми доходів громадян). 

РЕКВІЗИТИ ОПЛАТИ ДЕРЖМИТА 
 

Отримувач: УК у м. Кропивницький м. Кропивницького 
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), 

інд.код отримувача: 37918230, МФО 899998 

р/р UA058999980314020538000011002, 
код платежу: 22090400 

Призначення платежу: Державне мито пов’язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів 
громадян України 

Сума – 34,00 грн. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

Видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон 

Вартість послуги та пільги 

Увага! Інформація про платежі на цій сторінці актуальна лише для 

оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон у 

підрозділах міграційної служби. При оформленні цього документу у 

консульських установах України за кордоном сплачується консульський збір. 

 

Оплачується адміністративний збір, який розраховується як сума 

вартості адміністративної послуги та вартості бланку. 
 

У разі оформлення протягом 20 робочих днів сума 

адміністративного збору складає 856 грн., у тому числі: 

 Вартість адміністративної послуги – 352 грн. (Постанова 

Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2022 року № 1180 

«Про внесення змін у додаток до Постанови КМУ від 2 
листопада 2016 р. №770»); 

 Бланки паспорта громадянина України для виїзду за кордон 

виготовляються на замовлення центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

громадянства. ДМС щорічно укладає договори на 

виготовлення бланків паспорта громадянина України для 
виїзду за кордон з Державним підприємством «Поліграфічний 

комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів, яким 

встановлюється вартість такого бланка документу. 
З 1 листопада 2022 року вартість бланка паспорта 

громадянина України для виїзду за кордон становить – 504 

грн. 

РЕКВІЗИТИ ОПЛАТИ  -  ЗП-20 ДНІВ 
 

Одержувач: УДМС України в Кіровоградській області, 
Банк: Держказначейська служба України, м.Київ,  

інд.код отримувача: 37795939, МФО 820172 
р/р UA308201720355199002000079879, 

Призначення платежу: 423599;1140028;1; 
код платника податків (ідентифікаційний код) 

Сума - 856,00 грн. 
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У разі термінового (протягом 7 робочих днів) оформлення, сума 

адміністративного збору складає 1496 грн., у тому числі: 

 Вартість адміністративної послуги - 992 грн. (Постанова 
Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2022 року № 1180 

«Про внесення змін у додаток до Постанови КМУ від 2 

листопада 2016 р. №770»); 
 Бланки паспорта громадянина України для виїзду за кордон 

виготовляються на замовлення центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
громадянства. ДМС щорічно укладає договори на 

виготовлення бланків паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон з Державним підприємством «Поліграфічний 
комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів, яким 

встановлюється вартість такого бланка документу. 

З 1 листопада 2022 року вартість бланка паспорта 
громадянина України для виїзду за кордон становить – 504 

грн. 

РЕКВІЗИТИ ОПЛАТИ  -  ЗП-7 ДНІВ 
 

Одержувач: УДМС України в Кіровоградській області, 
Банк: Держказначейська служба України, м.Київ,  

інд.код отримувача: 37795939, МФО 820172 
р/р UA308201720355199002000079879, 

Призначення платежу: 423599;1140029;1; 
код платника податків (ідентифікаційний код) 

Сума - 1496,00 грн. 

 

 

 

______________________ 
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