
3. Розм1р та порядок 
внесения плати 

(адм1н1стративного 
збору)за 

адм1н1стративну послугу 

Суб'ект звернення силачуе державне мито у розмхр! 
0,02 неоподаткованого м 1 Н 1 м у м у доход1в громадян (0,34 
грн.). 

Державне мито сплачуеться через фшансов! установи 
шляхом внесения коштхв у гот1вков1Й форм! до подання 
в1дпов1дио1 заяви. 

В1д сплати державного мита звхльняються: 
громадяни, в1днесен1 до першо! та друго! категор1й 

постраждалих внаслщок Чорнобильсько! катастрофи; 
громадяни, в1днесен1 до третьо! категори 

постраждалих внаслхдок Чорнобильсько! катастрофи, - як! 
П0СТ1ЙП0 проживають до в1дселення чи самост1йного 
переселения або пост1Йно працюють на територи зон 
В1дчуження, безумовного (обов'язкового) 1 гарантованого 
добров1льного В1дселення, за умови, що вони за станом на 
1 с1чня 1993 року прожили або вщпрацювали у зон! 
безумовного (обов'язкового) в1дселення не менше двох 
рок1в, а у зон! гарантованого добровшьного в1дселення не 
менше трьох роюв; 

громадяни, вщнесен! до четвертоТ категори 
иотерп1лих внасл1док Чорнобильсько! катастрофи, яш 
пост1йно працюють 1 проживають або пост1йно 
проживають на територи зони посиленого 
рад1оеколог1чного контролю, за умови, що за станом на 1 
с1чня 1993 року вони прожили або вщпрацювали в Ц1Й зон! 
не менше чотирьох рок1в; 

1нвал1ди Велико! Вхтчизняно! в1йни та С1м'1 во1н1в 
(партизан1в), як1 загинули чи пропали безвхсти, 1 
прир1внян1 до них у встаиовленому порядку особи; 

1нвал1ди I та II групи. 

4. Строк падания 
адм1н1стративно1 

послуги 

Видача суб'екту звернення св1доцтва у зв'язку 1з 
зм1ною, доповненням, вииравленням 1 поновленням 
актовых запис1в цивхльного стану здхйснюеться при 
внесенн! змхн, доповнень, виправлень до актових записхв 
цив1льного стану чи складенн! поновленого актового 
запису цив1льного стану. 

Строк розгляду заяви про внесения зм1н, 
доповнень, вииравлень чи поновлення актових запис1в 
цившьного стану становить три М1сяц1 та може бути 
продовжении керхвником в1дд1лу державно! реестрац!! 
акт1в цив1льного стану реестрац1Йно! служби Головного 
управл1ння юстици у Черн1пвськ1Й облает! не бхльше, Н1Ж 
на три м1сящ. 

5. Результат надання 
адм1н1стративно1 

послуги 

Отримання суб'ектом звернення свщоцтва у зв'язку 
13 зм1ною, доповненням, вииравленням чи поновленням 
актових запис1в цившьного стану. 

6. Можлив! способи 
отримання в1диов1д1 

(результату) 

Суб'ект звернення отримуе свщоцтво у зв'язку 1з 
зм1ною, доновненням, виправленням чи поновленням 
актових запис1в цившьного стану безпосередньо у В1дд1л1 
державно! реестрацп акт1в цивхльного стану и1сля 


