
Платіжні реквізити для оплати адміністративного збору за оформлення паспорта громадянина 

України для виїзду за кордон: 

 
При замовленні паспорта, строк виготовлення якого складає – 20 робочих днів сплачується  694,00 

грн. за наступними реквізитами: 

 
Отримувач коштів: ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 

Найменування установи банку: Державна казначейська служба України, 

Рахунок отримувача: р/р UA638201720355169002000079427, КПК: 1004020; ОКПО: 37806243, 

МФО: 820172 

Призначення платежу: *;421228;1140013;1; код ідентифікаційний, П.І.Б.,  

Оформлення (утому числі замість втраченого 

або викраденого) та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон з дня 

оформлення заяви-анкети у строк: не пізніше ніж через 20 робочих днів 

Платник: П.І.Б. та адреса 

Для неповнолітнього:  

Отримувач коштів: ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 

Найменування установи банку: Державна казначейська служба України, 

Рахунок отримувача: р/р  UA638201720355169002000079427, КПК: 1004020; ОКПО: 37806243, 

МФО: 820172 

Призначення платежу: *;421228;1140013;1; дата народження, серія та номер свідоцтва про 

народження ,  

П.І.Б – дитини ,  

Оформлення (утому числі замість втраченого 

або викраденого) та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон з дня 

оформлення заяви-анкети у строк: не пізніше ніж через 20 робочих днів 

Платник: П.І.Б. та адреса 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

При замовленні паспорта, строк виготовлення якого складає – 7 робочих днів сплачується  1 046,00 

грн. за наступними реквізитами: 

 
Отримувач коштів: ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 

Найменування установи банку: Державна казначейська служба України, 

Рахунок отримувача: р/р UA638201720355169002000079427, КПК: 1004020; ОКПО: 37806243, 

МФО: 820172 

Призначення платежу: *;421229;1140014;1; код ідентифікаційний, П.І.Б. 

Оформлення (утому числі замість втраченого 

або викраденого) та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон з дня 

оформлення заяви-анкети у строк: не пізніше ніж через 7 робочих днів 

Платник: П.І.Б. та адреса 

 

Для неповнолітнього:  

Отримувач коштів: ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 

Найменування установи банку: Державна казначейська служба України, 

Рахунок отримувача: р/р UA638201720355169002000079427, КПК: 1004020; ОКПО: 37806243, 

МФО: 820172 

Призначення платежу: *;421229;1140014;1; дата народження, серія та номер свідоцтва про 

народження ,  

П.І.Б – дитини ,  

Оформлення (утому числі замість втраченого 

або викраденого) та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон з дня 

оформлення заяви-анкети у строк: не пізніше ніж через 7 робочих днів 

Платник: П.І.Б. та адреса 

 

 


