
Шифр послуги: 52-29 
Назва послуги: Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій 
роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів 

 
Вартість: 740,00 грн.  за 2022 рік (0,3 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб). 
 
0,1 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб (250 грн.) – громадські об’єднання та благодійні організації за 
проведення державної реєстрації на протязі 24 годин. 
 
Отримувач: ГУК у Пол.обл/тг м.Кременчук/22010300 
Рахунок: UA788999980314060501000016706 
Код ЄДРПОУ: 37959255   

Банк :  Казначейство України (ел.адм.подат.) 
Призначення платежу: плата за внесення змін до відомостей про юридичну особу. 

___________________________________________________________________ 

* Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань , а також плата за надання інших послуг, пов’язаних з державною 
реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 
- у подвійному розмірі для юридичних осіб -  1480, 00 грн. - протягом 6 годин; 
- у п’ятикратному розмірі для юридичних осіб - 3700,00 грн.- протягом 2 годин. 
 

Отримувач: ГУК у Пол.обл/тг м.Кременчук/22012900 
Рахунок: UA868999980314050540000016706 
Код ЄДРПОУ: 37959255  

Банк :  Казначейство України (ел.адм.подат.) 
Призначення платежу: плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб - підриємців та  громадських формувань. 



*Примітка:можлива зміна реквізитів 

 

Адміністративний збір сплачується через фінансові установи шляхом внесення коштів на момент подання відповідної 
заяви. 
 
Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, фізичну 
особу–підприємця та громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числі змін до установчих 
документів, пов’язаних із приведенням у відповідність до законів України у строк, визначений цими законами. 

 
 

 Реквізити рахунків для обліку доходів державного бюджету за ККДБ 22010300 
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