
Розмір та порядок внесення плати за адміністративну послугу 

За державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім благодійної 

організації), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації 

про здійснення зв’язку з юридичною особою, справляється адміністративний збір у розмірі 

0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 680 грн.  

За державну реєстрацію змін до відомостей про благодійну організацію, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі, справляється адміністративний збір у розмірі 0,1 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 230 грн. 

 Державна реєстрація може проводитися у скорочені строки, крім випадку, передбаченого 

абзацом першим частини третьої статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». 

Державна реєстрація змін до відомостей у скорочені строки проводиться виключно за 

бажанням заявника у разі внесення ним додатково до адміністративного збору відповідної 

плати: 

у подвійному розмірі адміністративного збору – за проведення державної реєстрації змін 

до відомостей протягом шести годин після надходження документів – 1360 грн.; 

у п’ятикратному розмірі адміністративного збору – за проведення державної реєстрації 

змін до відомостей протягом двох годин після надходження документів – 3410 грн.. 

Адміністративний збір та плата за державну реєстрацію змін до відомостей у скорочені 

строки справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб, встановленому законом на 01 січня календарного року, в якому подаються відповідні 

документи для проведення реєстраційної дії, та округлюється до найближчих 10 гривень. 

Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про 

юридичну особу, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у 

відповідність із законами України у строк, визначений цими законами. 

У разі якщо законами визначено строк для приведення у відповідність до них, 

адміністративний збір не справляється при внесенні змін до відомостей, у тому числі змін до 

установчих документів, у строк, визначений цими законами. 

Реквізити рахунку: 

Код класифікації доходів бюджету: 22010300 

Код отримувача (ЄДРПОУ): 37976485 

Отримувач:  ГУК у Житомирській області / ТГ м. Коростень 

Номер рахунку: UA158999980314030501000006827 

Банк отримувача: Казначейство України (електронний адміністративний податок) 

Призначення платежу: адміністративний збір за проведення  державної реєстрації 

Сума: 680 грн. 

 

Реквізити рахунку: 

Код класифікації доходів бюджету: 22012900 

Код отримувача (ЄДРПОУ): 37976485 

Отримувач:  ГУК у Житомирській області / ТГ м. Коростень 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n75


Номер рахунку: UA238999980314020540000006827 

Банк отримувача: Казначейство України (електронний адміністративний податок) 

Призначення платежу: Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців  

Протягом 6 годин: 1360,00 грн. 

Протягом 2 годин: 3410,00 грн. 

 

 

 


