
 
МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА 

ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  №19 -к/тр 

 
від 21 лютого 2022 року 
 
Про виплату винагороди державним реєстраторам 
 
Відповідно до Порядку виплати винагороди державним реєстраторам затверджений 

рішенням сесії №286 від 18.05.2018 року, розглянувши звіти виконаних реєстраційних дій  
Шулікою Є.Г., Гуділіною Ю.Ю. та Копитіною О.С.: 

 
1. Здійснити виплату винагороди державному реєстратору Хмарі Лейлі Аліївні 

у розмірі 2664,0 грн (дві тисячі шістсот шістдесят чотири гривні  00 коп), що становить 15 % 
від суми 17760,0 грн отриманого адміністративного збору від заяв, які були прийняті та 
задоволені у період з 26 січня  2022 року по 14 лютого 2022 року. 

2. Здійснити виплату винагороди державному реєстратору Шуліці Єлизаветі 
Геннадіївні у розмірі 2167,2 грн (дві тисячі сто шістдесят сім гривень 20 коп), що становить 
15 % від суми 14448,10 грн отриманого адміністративного збору від заяв, які були прийняті 
та задоволені у період з 15 січня по 14 лютого 2022 року. 

3. Здійснити виплату винагороди державному реєстратору Гуділіній Юлії 
Юріївні у розмірі 3130,5 грн (три тисячі сто тридцять гривень 50 коп), що становить 15 % 
від суми 20870,0 грн отриманого адміністративного збору від заяв, які були прийняті та 
задоволені у період з 15 січня по 14 лютого 2022 року. 

4. Здійснити виплату винагороди державному реєстратору Копитіній Оксані 
Степанівні у розмірі 3358,50 грн (три тисячі триста п’ятдесят вісім гривень 50 коп), що 
становить 15 % від суми 22390,0 грн отриманого адміністративного збору від заяв, які були 
прийняті та задоволені у період з 15 січня по 14 лютого 2022 року. 

 
 
 
 

Сільський голова      Савелій ЛЕЙБЗОН 
  



Звіт виконаних реєстраційних дій 
15.02.2022 р. 
За період з 15 cічня 2021 р. по 14 лютого 2022 року державним реєстратором 

Копитіною О.С. прийнято та задоволено: 
2) 86 заява у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно за кодом 
22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень», що за звітний період складає  10240,00 грн., з яких:   
- заяв щодо іншого речового права –25  (отримано 3000 грн. адміністративного збору); 
- заяв щодо права власності  – 28 (отримано 7000 грн. адміністративного збору); 
- 26 безоплатних заяв; 
- 1 реєстрація обтяження (отримано  120 грн. адміністративного збору) 
- 4 реєстрації судового рішення –безоплатно; 
- 2 реєстрації щодо надання інформації (отримано  120 грн. адміністративного збору) 
 
3) 23 заяв у сфері державної реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців за 
кодом 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних 
осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,  що за звітний період 
складає  12150 грн., з яких: 
-платних заяв -17 
-безоплатних заяв - 6 
Загальна сума адміністративного збору за проведення реєстраційних дій за звітний 
період складає  22 390,00грн. 

  
Державний реєстратор         О.С. Копитіна  
 
 

Звіт виконаних реєстраційних дій 
15.02.2022р. 
За період з 15 січня  2022 року  по 14 лютого 2022 року державним реєстратором Шулікою 
Є.Г. прийнято та задоволено 108 заяв у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно. 
З них: 

- заяв щодо іншого речового права – 83 (отримано 9960,00 грн. адміністративного 
збору); 

- заяв щодо права власності –21 (отримано 4000,00 грн. адміністративного збору); 
- заяв щодо надання інформації – 1 (отримано 60,00 грн. адміністративного збору); 
- заяв щодо обтяження — 1 (отримано 120,00 грн. адміністративного збору); 
- заяв щодо надання витягу із ДЗК — 2 (отримано 308,10 грн. адміністративного 

збору) 
- безоплатних заяв – 5 шт. 
Загальна сума адміністративного збору за проведення реєстраційних дій за кодом 
22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень» за звітний період склав 14 448,10 гривень. 

 

Державний реєстратор                                                                   Є.Г. Шуліка 

  



Звіт виконаних реєстраційних дій 
14.02.2022 р. 
За період з 26 січня по 14 лютого (з 28.12.2021 по 25.01.2022 р. відпустка) 

державним реєстратором Хмарою Л.А. прийнято та задоволено 184 заяв у сфері 
державної реєстрації: 

З них: 
- заяв щодо іншого речового права – 86 (отримано 10100,00 грн. 

адміністративного збору); 
- заяв щодо права власності – 16 (отримано 3920,00 грн. адміністративного 

збору); 
- заяв про державну реєстрацію змін речових прав – 1 (отримано 100,00 грн. 

адміністративного збору); 
- заяв про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу – 5 

(отримано 3640,00 грн. адміністративного збору); 
- заяв, заявники яких звільнені від сплати адмін.збору – 68. 
Загальна сума адміністративного збору за проведення реєстраційних дій за 

звітний період становить 17760,00 грн.  
 
 
Державний реєстратор       Л.А.Хмара 

 
Звіт виконаних реєстраційних дій 

15.02.2022 р. 
За період з 15 січня 2022 року по 14 лютого 2022 року державним реєстратором 

Гуділіною Ю.Ю. прийнято та задоволено 150 заяв у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно.  

З них: 
- заяв щодо іншого речового права – 62 (отримано 7440,00 грн. 

адміністративного збору); 
- заяв безоплатних – 32; 
- заяв щодо надання інформації – 3 (отримано 180,00 грн. адміністративного 

збору); 
- заяв щодо права власності  – 53 (отримано 13250,00 грн. адміністративного 

збору). 
Загальна сума адміністративного збору за проведення реєстраційних дій за 

кодом 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень»  за звітний період складає  20870,00 грн.  
   

 
 
Державний реєстратор      Гуділіна Ю.Ю. 

  


