
ДОДАТОК 1 

 

ПЛАТА 

У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ – 

ПІДПРИЄМЦІВ НА 2018 РІК 

(у 2018 році прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2018 – 1762 грн) 

1. 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну 

особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім 

внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою (530 грн); 

2. 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію змін до відомостей про громадське 

об’єднання чи благодійну організацію (180 грн); 

3. 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по 

батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця (180 грн); 

4. За виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адміністративний збір у розмірі 30 

відсотків адміністративного збору, встановленого частиною першою цієї статті (ЮО – 160 грн, ФОП – 50 грн); 

5. 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за надання витягу в паперовій формі (90 грн); 

6. 0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за надання документа в паперовій формі, що міститься в 

реєстраційній справі (120 грн). 

 Реквізити для оплати: 

 

 

Отримувач Код 
отримувача 

(ЄДРПОУ) 

Банк 
отримувача  

Код 
банку 

Номер рахунку Код 
класифікац

ії доходів 
бюджету 

Найменування коду класифікації доходів бюджету 



УК у Шевчен.р-

ні/Шевченк.р-н 
37995466  Казначейство 

України (ЕАП)  

899998 31417501026011  22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань 

УК у Шевчен.р-
ні/Шевченк.р-н  

37995466  Казначейство 
України (ЕАП) 

899998 31412540026011 22012900  Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майнота ії 

обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань, а також 
плата за надання інших платних полісун, пов’язаних з 
такою державною реєстрацією 

УК у Шевчен.р-
ні/Шевченк.р-н  

37995466   Казначейство 
України (ЕАП) 

899998 34311300041679  22012700  Плата за надання відомостей з ЄДР юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, за 

одержання інформації з інших державних реєстрів, 

держателем яких є центральний орган виконавчої влади з 
формування та забезпечення реалізації державної правової 

політики та центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує реалізацію державної політики у сферах 
державної політики актів цивільного стану, державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


