
Реквізити оплати послуг 
відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

департаменту надання адміністративних послуг Кропивницької міської ради 
 

Реквізити для адміністративного збору за надання відомостей з ЄДР, 

документів з реєстраційних справ Юросіб, ФОП та ГО: 

͏ 

надання відомостей з ЄДР 

юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 

формувань (ВИТЯГ) - 130 грн. 

Отримувач: ГУК у Кіров.обл./тг 

м.Кропивницький 
Банк: Казначейство України (ЕАП) 
Код класифікації доходів бюджету: 

22012700 
Ідентифікаційний код: 37918230 
Розрахунковий рахунок:  
UA648999980333209300041011567 

Назва платежу -  _______________ 
_______________________________ 

͏ 

надання документів з реєстраційної 

справи юридичної особи, фізичної 

особи-підприємця у паперовій 

формі - 190 грн. 

 

Реквізити для адміністративного збору за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, ФОП та громадських формувань: 

͏ 

Державна реєстрація змін до 

відомостей про юридичну особу, 

що містяться в ЄДР, крім внесення 

змін до інформації про здійснення 

зв`язку з юридичною особою - 810 

грн. 

Отримувач: ГУК у Кіров.обл./тг 

м.Кропивницький 
Банк: Казначейство України (ЕАП) 
Код класифікації доходів бюджету: 
22010300  
Ідентифікаційний код: 37918230 
Розрахунковий рахунок: 

UA298999980314000501000011567 

Назва платежу -  _______________ 
_______________________________ 

_______________________________ 

͏ 

Державна реєстрація змін до 

відомостей про прізвище, ім'я по 

батькові або місцезнаходження 

фізичної особи - підприємця - 270 

грн. 

 

Реквізити для адміністративного збору за скорочення термінів надання послуг 

у сфері державної реєстрації юридичних осіб, ФОП та громадських 

формувань: 

͏ 

Плата за скорочення термінів 

надання послуг у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб до 2 год. 

- 4030 грн. 

Отримувач: ГУК у Кіров.обл./тг 

м.Кропивницький 
Банк: Казначейство України (ЕАП) 
Код класифікації доходів бюджету: 

22012900 
Ідентифікаційний код: 37918230 
Розрахунковий рахунок:  

UA618999980314090540000011567 
Назва платежу -  _______________ 
_______________________________ 

_______________________________ 

͏ 

Плата за скорочення термінів 

надання послуг у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб до 6 год. 

- 1610 грн. 

͏ 

Плата за скорочення термінів 

надання послуг у сфері державної 

реєстрації фізичних осіб до 2 год. - 

1340 грн. 

͏ 

Плата за скорочення термінів 

надання послуг у сфері державної 

реєстрації фізичних осіб до 6 год. - 

540 грн. 
 


