
Адміністративний збір (плата) у сфері державної реєстрації  

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців на 2021 рік 
(прожитковий мінімум для працездатних осіб – станом на 01.01.2021 становить 2189,00 грн.) 

 

№ з/п 

 

Реєстраційна дія 

 

Сума  

(грн) 

1 

        За державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну 

особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення 

змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою 
       (0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб) 

680,00 

1.1 

       За державну реєстрацію у скорочені терміни: 
 

- протягом шести годин - за проведення державної реєстрації змін до відомостей 

про юридичну особу (крім громадського формування), крім внесення змін до 

інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою 

(у подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію) 

 
- протягом двох годин - за проведення державної реєстрації змін до відомостей 

про юридичну особу (крім громадського формування), крім внесення змін до 

інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою  

(у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію) 

 

 

 

2040,00 

 

 

 

4090,00 

 

1.2 
        За виправлення технічної помилки у відомостях про юридичну 

особу, допущеної з вини заявника 
(справляється адміністративний збір у розмірі 30 % адміністративного збору) 

200,00 

2 
      За державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я,  по 

батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця 
        (0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб) 

230,00 

2.1 

        За державну реєстрацію у скорочені терміни: 
 

- протягом шести годин - за проведення державної реєстрації змін до відомостей 

про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи - підприємця 

(у подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію) 

 

 
- протягом двох годин - за проведення державної реєстрації змін до відомостей 

про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи - підприємця  

(у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію) 

 

680,00 

 

 

 

1370,00 

2.2 
        За виправлення технічної помилки у відомостях про фізичну 

особу - підприємця, допущеної з вини заявника 
(справляється адміністративний збір у розмірі 30 % адміністративного збору) 

70,00 

3 
       За державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній 

формі – 75 відсотків адміністративного збору – переліку зазначеного вище 

4  
       За надання витягу в паперовій формі 
       (0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб) 

110,00 

6 
       За надання документа в паперовій формі, що міститься в 

реєстраційній справі 
       (0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб) 

160,00 

7 
     За надання витягу в електронній формі та документа в електронній формі, що 

міститься в реєстраційній справі - 75 відсотків плати за надання відомостей 

 

 

 



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. Якщо відповідно до частини четвертої статті 25 цього Закону певним 

особам має надсилатися виписка з Єдиного державного реєстру, розмір адміністративного 

збору збільшується на добуток 0,01 прожиткового мінімуму для працездатних осіб та 

кількості таких осіб; 

 

 

0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію змін до 

відомостей про громадське об’єднання чи благодійну організацію; 

 

 


