
 
Перелік та реквізити 

платних адміністративних послуг, що надаються 
у Центрі надання адміністративних послуг Печеніжинської с/р ОТГ 

 
Суб’єкт надання 
адміністративної 

послуги 
 

 
Найменування 

адміністративної 
послуги 

 

Розмір 
сплати 
за 
надання 
адмін. 
послуги, 
грн. 

 

 
Реквізити 

 

 
 
 
 

Міськрайонне 
управління у 

Коломийському 
районі та м. 

Коломиї 
головного 

управління 
Держгеокадастру 

в Івано-
Франківській 

області 
 

 
Надання відомостей з 

державного земельного 
кадастру у формі витягу з 
державного земельного 

кадастру про землі в межах 
території адміністративно-

територіальних одиниць 
 

 
 
 
 
 96,05  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Адміністративний 
збір  
р/р 34317879027720  
ЄДРПОУ 37904227 
МФО 899998  
Коломийське УК 
смт.Печеніжин 
Код платежу  
22012500  

 

Надання відомостей з 
державного земельного 

кадастру у формі довідки, 
що містить узагальнену 
інформацію про землі 

 

 
115,26 

Надання відомостей з 
державного земельного 

кадастру у формі викопіювань 
з кадастрової карти (плану) та 

іншої картографічної 
документації державного 

земельного кадастру 

   
 
  57,63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уповноважена 
особа з реєстрації 

місця 
проживання 

 

Реєстрація та/або зняття з 
реєстрації місця 

проживання особи 
у разі звернення особи 

протягом встановленого 
Законом України “Про 
свободу пересування та 

вільний вибір місця 
проживання в Україні” 

строку. 
У разі реєстрації місця 

проживання одночасно зі 
зняттям з попереднього 

місця проживання 
адміністративний збір 

стягується лише за одну 
адміністративну послугу 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
13,60 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
Адміністративний 
збір  
р/р 
31417537009552  
ЄДРПОУ 
37904227  
МФО 899998 
Коломийське УК 
смт.Печеніжин 
Одержувач: 
місцевий бюджет  

 Код платежу        
22090100 
 

 
Реєстрація та/або зняття з 

реєстрації місця 
проживання особи 

у разі звернення особи з 
порушення терміну 

встановленого Законом 
України “Про свободу 

 
 
 
 
40,80  

 



пересування та вільний 
вибір місця проживання в 

Україні” строку. 
У разі реєстрації місця 

проживання одночасно зі 
зняттям з попереднього 

місця проживання 
адміністративний збір 

стягується лише за одну 
адміністративну послугу 

 

Державний 
реєстратор 

 

 За внесення змін до відомостей 
про державну реєстрацію до 

відомостей реєстру юридичних 
осіб-підприємців та громадських 

формувань 

580 Адміністративний 
збір за державну 

реєстрацію  
р/р 31410501009552 

код платежу 
22010300 

МФО 899998 
ЄДРПОУ 37904227 
Коломийське УК 
смт.Печеніжин 

 

Державний 
реєстратор 

 

Державна реєстрація права 
власності за скорочення термінів 

 
2 дні 
1920 

 

Адміністративний 
збір за державну 

реєстрацію 
обтяження речового 

права 
р/р 31415540009552 

код платежу 
22012900 

МФО 899998 
ЄДРПОУ 37904227 
Коломийське УК 
смт.Печеніжин 

 

 
1 день 
3840  

 
 

2 години 
9610 

 
Державний 
реєстратор 

 

Державна реєстрація права 
власності на нерухоме майно 

190,00 
 

 
 

Адміністративний 
збір за державну 

реєстрацію 
обтяження речового 

права 
р/р 31414530009552 

код платежу 
22012600 

МФО 899998 
ЄДРПОУ 37904227 
Коломийське УК 
смт.Печеніжин 

 

Надання інформації 
з Державного реєстру прав на 

нерухоме майно 

 
 

50,00 
 

Внесення змін до записів 
Державного реєстру прав 

 

 
 

80,00 
Державна реєстрація 

обтяження речового права 
 

100,00 

Державна реєстрація іншого 
речового права 

 

 
100,00 

 


