
Плата за послуги Департаменту економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

 

 

Державний збір за реєстрацію договору (контракту) про спільну 

інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора 

 

Місцевий бюджет 

102 грн. (без ПДВ) 

Код бюджетної класифікації 22010900 «Плата за державну реєстрацію (крім  

реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та  

фізичних осіб - підприємців)». 

Банк одержувача: ГУ ДКСУ у м. Києві, МФО 820019 

 

Одержувач Рахунок 

УДКСУ у Шевченківському районі м. Києва,  

ідентифікаційний код 37995466 

33210852700011 

 

 

Державний збір за видачу ліцензій на товари,  

експорт яких підлягає ліцензуванню 

Місцевий бюджет. 

У режимі неавтоматичного ліцензування - 780,00 грн. 

У режимі автоматичного ліцензування - 220,00 грн. 

Код бюджетної класифікації 22011800 «Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачуються ліцензіатами за місцем здійснення діяльності». 

 

Банк одержувача: ГУ ДКСУ у м. Києві, МФО 820019 

Одержувач Рахунок 

УДКСУ у Шевченківському районі м. Києва,  

ідентифікаційний код 37995466 

33210896700011 

 

 

Державний збір за видачу ліцензій на товари, імпорт яких підлягає 

ліцензуванню 

Місцевий бюджет. 

У режимі неавтоматичного ліцензування - 780,00 грн. 

У режимі автоматичного ліцензування - 220,00 грн. 

Код бюджетної класифікації 22011800 «Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачуються ліцензіатами за місцем здійснення діяльності». 



 

Банк одержувача: ГУ ДКСУ у м. Києві, МФО 820019 

Одержувач Рахунок 

УДКСУ у Шевченківському районі м. Києва,  

ідентифікаційний код 37995466 

33210896700011 

 

 

Державний збір за видачу дублікату втраченої (знищеної) картки 

державної реєстрації договору (контракту) про спільну інвестиційну 

діяльність за участю іноземного інвестора 

Місцевий бюджет. 

40,8 грн. (без ПДВ) 

Код бюджетної класифікації 22010900 «Плата за державну реєстрацію (крім  

реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та  

фізичних осіб - підприємців)». 

 

Банк одержувача: ГУДК у м. Києві, МФО 820019 

Одержувач Рахунок 

УДКСУ у Шевченківському районі м. Києва,  

ідентифікаційний код 37995466 

33210852700011 

 

 

Державний збір за видачу разової (індивідуальної) ліцензії 

Місцевий бюджет. 

0,2% від суми поставки за курсом НБУ на дату оплати. 

Код бюджетної класифікації 22011800 «Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачуються ліцензіатами за місцем здійснення діяльності». 

 

Банк одержувача: ГУ ДКСУ у м. Києві, МФО 820019 

Одержувач Рахунок 

УДКСУ у Шевченківському районі м. Києва,  

ідентифікаційний код 37995466 

33210896700011 

 


