АДМІНІСТРАТИВНИЙ ЗБІР
(при проведенні реєстраційної дії у державного реєстратора

в Олександрійській міській раді)
ЗА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН ДО
ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ, КРІМ ВНЕСЕННЯ
ЗМІН ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ
(протягом 24 годин)

БАНК: Казначейство України (ЕАП)
МФО: 899998 КОД ОТРИМУВАЧА (ЄДРПОУ): 37944584
РАХУНОК – 31415501011006
ОТРИМУВАЧ ПЛАТЕЖУ
Олександр. УК/м. Олександрія /22010300

За державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну
особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі справляється адміністративний збір у розмірі 0,3
прожиткового мінімуму для працездатних осіб
0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за
державну реєстрацію змін до відомостей про благодійну
організацію.
Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від
прожиткового мінімуму для працездатних осіб , встановленої законом на 1
січня календарного року, в якому подається запит про надання
відповідних відомостей та округлюються до найближчих 10 гривень.

(Квитанція або платіжне доручення з відміткою банку (штампом банку) має
містити посилання щодо призначення платежу)

РОЗМІР ПЛАТИ ЗА СКОРОЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
(при проведенні реєстраційної дії у державного реєстратора

в Олександрійській міській раді)
(ВИКЛЮЧНО

ЗА БАЖАННЯМ ЗАЯВНИКА У РАЗІ ВНЕСЕННЯ
ДОДАТКОВО ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗБОРУ ВІДПОВІДНОЇ ПЛАТИ)

ЗА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН ДО
ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ, КРІМ ВНЕСЕННЯ
ЗМІН ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ
БАНК: Казначейство України (ЕАП)
МФО: 899998 КОД ОТРИМУВАЧА (ЄДРПОУ): 37944584
РАХУНОК – 31410540011006
ОТРИМУВАЧ ПЛАТЕЖУ
Олександр. УК/м. Олександрія /22012900

За державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну
особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі :
- ПРОТЯГОМ 6-ти годин після надходження документів
(крім вихідних та святкових днів) – подвійному розмірі
адміністративного збору за відповідну реєстрацію;
- ПРОТЯГОМ 2-х годин після надходження документів
(крім вихідних та святкових днів) – п’ятикратному розмірі
адміністративного збору за відповідну реєстрацію
Плата справляється у відповідному розрахунку від мінімальної заробітної
плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в
якому подаються документи для проведення відповідної реєстраційної дії та
округлюються до найближчих 10 гривень.
(Квитанція або платіжне доручення з відміткою банку (штампом банку) має
містити посилання щодо призначення платежу)

