
Адміністративний збір за проведення реєстраційних дій та за надання 

інформації з  Державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців » 

в 2021 році 

    Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» установлено з 01 

січня 2021 року прожитковий мінімум для працездатних осіб в розмірі 2270 грн. Статтею 36 

Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань» (далі – Закон) передбачено, що адміністративний збір справляється у 

відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом 

на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення 

державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих 10 гривень. 

     У зв’язку із вищенаведеним надаємо інформацію про адміністративний збір (плату) за 

проведення реєстраційних дій та за надання інформації з Державного реєстру юридичних та 

фізичних осіб-підприємців який справляється в таких розмірах: 

Вид адмінистративного збору Строк 
Розмір адміністративного 

збору,грн. 

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 відомостей про здійснення 

зв'язку з юридичною особою 

24 години 
680 
( 0,3 прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб) 

За державну реєстрацію змін до 

відомостей про прізвище, ім'я, по 

батькові або місцезнаходження 

фізичної особи-підприємця 

24 години 

230 
( 0,1 від прожиткового 

мінімуму для працездатних 

осіб) 

За державну реєстрацію змін до 

відомостей про громадське об'єднання 

чи благодійну організацію 

24 години 

230 
(0,1 від прожиткового 

мінімуму для працездатних 

осіб) 

За надання витягу у паперовій формі 24 години 

110 
( 0,05 від прожиткового 

мінімуму для працездатних 

осіб) 

За надання документа в паперовій 

формі, що міститься в реєстраційній 

справі 

24 години 

160 
( 0,07 від прожиткового 

мінімуму для працездатних 

осіб) 

За надання витягу в електронній формі 

в режимі 

реального 

часу 

90 
( 75% від 0,05 від 

прожиткового  мінімуму для 

працездатних осіб) 

За надання відповідного документа в 

електронній формі, що міститься в 

реєстраційній справі 

24 години 

120 
( 75% від 0,07 від 

прожиткового  мінімуму для 

працездатних осіб) 

  



  

 


