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Отримувач: ГУК у Черк. обл./тг м. Черкаси/ 

Код ЄДРПОУ: 37930566 

Банк: Казначейство України (ЕАП) 
 

 

 

 

 

Код 

послуги 

Вид державної реєстрації  Термін 

державної 

реєстрації 

Розмір плати за 

державну реєстрацію 

04-10 Реєстрація змін до відомостей 

про юридичну особу (крім 

громадських об’єднань та 

благодійних організацій, 

крім внесення змін до інформації 

про здійснення зв’язку з 

юридичною особою) 

24 години 

(3 дня по 8 

годин) 

0,3 розміру 

прожиткового 

мінімуму = 740 грн. 

 Протягом шести годин У подвійному 

розмірі 

1 480 грн. + 740 грн.* 

 Протягом двох годин У п'ятикратному 

розмір 

3 700 грн. + 740 грн.* 

10-02 Реєстрація змін до відомостей 

про громадське об’єднання чи 

благодійну організацію 

24 години 

(3 дня по 8 

годин) 

0,1 розміру 

прожиткового 

мінімуму = 250 грн. 

№ Номер рахунку згідно стандарту IBAN Код класифікації 
доходів бюджету 

Призначення платежу 

16. UA638999980314000501000023759 22010300 Адміністративний збір 
за проведення 
державної реєстрації 
юридичної особи, 
фізичних осіб – 
підприємців та 
громадських 
формувань 

17. UA958999980314090540000023759 22012900 Плата за скорочення 
термінів надання 
послугу сфері 
державної реєстрації 



04-20 Реєстрація змін відомостей про 

прізвище, ім’я, по батькові або 

місцезнаходження фізичної 

особи-підприємця 

24 години 

(3 дня по 8 

годин) 

0,1 розміру 

прожиткового 

мінімуму = 250 грн. 

 Протягом шести годин У подвійному 

розмірі 

500 грн. + 250 грн.* 

 Протягом двох годин У п'ятикратному 

розмір 

1 250 грн. + 250 грн.* 

04-23 За одержання витягу з Єдиного 

державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань в 

паперовій формі 

 

  0,05 розміру 

прожиткового 

мінімуму = 120 грн. 

04-18 За надання документів в 

паперовій формі, що містяться 

в реєстраційній справі 

 

  0,07 розміру 

прожиткового 

мінімуму = 170 грн. 

04-24 

04-25 

Виправлення технічної помилки, 

допущеної з вини заявника 

 30 відсотків 

адміністративного 

збору: 

ФОП = 80 грн.; 

юридична особа = 

220 грн. 

  
У разі відмови у державній реєстрації адміністративний збір не повертається. 

 

При  зміні складу учасників ТОВ чи ТДВ або зміні розмірів їхніх часток розмір 

адміністративного збору збільшується на добуток 0,01 прожиткового мінімуму 

(25 грн.) для працездатних осіб та кількості таких осіб. 

 

Строк, визначений у днях, обраховується з дня реєстрації відповідної заяви в 

Державному реєстрі прав. 

  

Строк, визначений у годинах, обраховується з часу реєстрації відповідної заяви в 

Державному реєстрі прав. 

 

* Відповідно до п.3 постанови КМУ «Про надання послуг у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 

формувань у скорочені строки» від 25.12.2015 № 1133: «Державна реєстрація у 

скорочені строки проводитися виключно за бажанням заявника у разі внесення 

ним додатково до адміністративного збору відповідної плати у розмірах, 

передбачених вище». 


