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ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ,  ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ, ЗМІНА ВІДОМОСТЕЙ, 

ЩО МІСТЯТЬСЯ В УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТАХ, ЗМІНА ВІДОМОСТЕЙ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЄДР, ІНШЕ. 
 

1 Реєстрація фізичної особи-підприємця 

 

950 грн. (з печаткою) 

700 грн. (без печатки) 

Не включено: 

Нотаріальні витрати 

2 Реєстрація Товариства з обмеженою відповідальністю 1000 грн. 

Не включено: 

Нотаріальні витрати 

Отримання печатки 

3 Реєстрація Приватного підприємства 1000 грн. 

Не включено: 

Нотаріальні витрати 

Отримання печатки 

4 Реєстрація змін до установчих документів 800 грн. 

Не включено: 

Нотаріальні витрати 

5 Реєстрація змін керівника 700 грн. 

6 Реєстрація зміни юридичної адреси 1000 грн. (у тому ж районі); 

1500 грн. (перехід в інший район). 

Не включено: 

Нотаріальні витрати 

7 Реєстрація зміни найменування юридичної особи 1500 грн. 

Не включено: 

Нотаріальні витрати 

Отримання печатки 

8 Отримання Витягу/Виписки  з ЄДР 300 грн. 

200 грн.- проведення в рамках будь-якої реєстраційної дії; 

9 Реєстрація платником Єдиного податку 

 

 

500 грн.350 грн. – проведення в рамках будь-якої реєстраційної 

дії. 
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10  

Реєстрація платником ПДВ 

 

500 грн. 

300 грн. – проведення в рамках будь-якої реєстраційної дії. 

11 Зміна КВЕД 400 грн. (для ЮО); 

300 грн. (для ФОП). 

12 Подання форми 6 (підтвердження відомостей в ЕДРПОУ) 300 грн. 

13 Надання юридичної адреси для реєстрації: Від 3000 грн.  

14 Реєстрація відокремленого підрозділу (філіал, представництво) 800 грн. 

15 Отримання електронно-цифрового підпису 500 грн. 

Не включено: 

витрати на електронні носії; 

витрати на реєстрацію в системах електронної звітності; 

16 Реєстрація касового апарату  1000 грн. 

17 Отримання довідки про реєстрацію ЕККА 500 грн. 

18 Реєстрація Громадської організації від 3000 грн. 

19 Реєстрація Громадської спілки від 3000 грн. 

20 Реєстрація Благодійної організації від 3000 грн. 

21 Внесення в реєстр неприбуткових установ та організацій 800 грн. 

22 Реєстрація Асоціації юридичних осіб 3000 грн. 

23 Реєстрація Іноземного представництва від 8 000 грн. 

не включене держмито 

24 Реєстрація Інформаційного агентства (реєстрація ЗМІ) 2500 грн. 

25 Реєстрація об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 1500 грн. 

Не включено: 

Нотаріальні витрати 

Отримання печатки 

26 Отримання витягу з реєстру підприємств, щодо яких порушено 

провадження у справі про банкрутство 

400 грн. (Базовий) 

450 грн. (Розширений) 
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БУХГАЛТЕРСЬКІ ПОСЛУГИ 

(розраховуються окремо для кожного підприємства на основі попереднього аналізу) 

 

 Базова вартість послуги ЦІНА НА МІСЯЦЬ 

(НУЛЬВА БУХГАЛТЕРІЯ) 

ЦІНА НА МІСЯЦЬ 

(ДІЮЧЕ ПІДПРИЄМСТВО) 

  Вартість в місяць, грн. 

 

Юридична особа,   

Загальна система або єдиний 

податок 

 без ПДВ 

 

Вартість в місяць, грн. 

 

Юридична особа,   

Загальна система або 

єдиний податок з ПДВ 

 

 

1 
Організація, яке не веде діяльності. Нульова звітність.  

200 грн. 

 

500 грн. 

2 
Організація, яка не веде діяльності, але має залишки на рахунках та 

статтях балансу. 

 

400 грн. 

 

800 грн. 

 

 

Вартість послуг для діючого підприємства 

 

1 

Ведення бухгалтерського та податкового обліку від 1 до 10 операція в 

місяць 

 

1 500 2 000 

2 

Ведення бухгалтерського та податкового обліку від 1 до 20 операція в 

місяць  

 

2 000 2 500 

3 
Ведення бухгалтерського та податкового обліку від 1 до 40 операція в 

місяць  

2 500 3 500 

4 
Ведення бухгалтерського та податкового обліку від 1 до 60 операція в 

місяць  

3 500 4 500 

5 

Ведення бухгалтерського та податкового обліку від 1 до 100 операція в 

місяць  

 

5 000 6 000 
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РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 

 

1 Реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця від 2500 грн. 

2 Державна реєстрація припинення юридичної особи від 8000 грн. 

3 Альтернативна ліквідація юридичної особи (переоформлення на іншого власника та керівника) від 10 000 грн. 

 

ПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДІ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ СУПЕРЕЧОК 

 

1 Досудове врегулювання спорів договірна 

2 Медіація (врегулювання спору між сторонами шляхом переговорів і домовленостей) договірна 

3 Адміністративне оскарження договірна 

4 Адміністративне оскарження рішень податкових органів договірна 

5 Представництво в суді (загальному, господарському, адміністративному) договірна 

6 Оскарженні рішень суду договірна 

7 Представництво в третейському суді договірна 

8 Представництво в міжнародному арбітражному суді договірна 

9 Представництво інтересів у виконавчій службі договірна 

 

НЕЗАЛЕЖНА ОЦІНКА 
 

1 Послуги з незалежної оцінки нерухомого майна договірна 

2 Послуги з незалежної оцінки цілісних майнових комплексів договірна 

3 Послуги з незалежної оцінки об’єктів інтелектуальної власності договірна 

4 послуги з незалежної оцінки колісних транспортних засобів договірна 

5 послуги з незалежної оцінки машин, обладнання та приладів договірна 

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ПРАВО 
 

1 Реєстрація торгівельної марки (торгового знаку) 800 грн. 
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2 Реєстрація авторського права і суміжних прав (права інтелектуальної власності на 

літературний, художній та інший твір, виконання твору) 

800 грн. 

3 Реєстрація договору про передачу майнових прав на об’єкт інтелектуальної власності (торгові 

марку, винахід, промисловий зразок, корисну модель та інш.) 

1 500 грн. 

4 Внесення інформації про об’єкт інтелектуальної власності в  митний реєстр для охорони при 

перетині митного кордону 

1 500 грн. 

 

АНТИМОНОПОЛНЕ ПРАВО 

 

1 Дозвіл Антимонопольного комітету на концентрацію 10 000 грн. 

 

2 Дозвіл Антимонопольного комітету на узгодження дії 7000 грн. 

 

3 Попередній висновок про відсутність необхідності одержання дозволу на узгоджені дії 5000 грн. 

 

4 Консультації з приводу виконання норм антимонопольного законодавства договірна 

 

РЕЄСТРАЦІЯ МАЙНОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМІ ОБ’ЄКТИ  

 

1 Реєстрація права власності на нерухоме майно після угоди (купівлі-продажу, передачі у спадок, 

дарування і т.д.) 

1 500 грн. 

2 Отримання витягу з реєстру прав власності 800 грн. 

3 Отримання технічного паспорта на нерухоме майно договірна 

4 Внесення змін в технічний паспорт договірна 

5 Відновлення документів на нерухоме майно договірна 

6 Введення в експлуатацію об'єктів будівництва договірна 

7 Отримання витягу з Державного земельного кадастру договірна 

 

ПОСЛУГИ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ 
 

1 Дозвіл на працевлаштування іноземця 3000 грн. 

Не включено держмито 

2 Отримання реєстраційного номеру облікової картки фізичної особи - платника податків 500 грн. 
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(отримання ідентифікаційного номеру, коду) для іноземців 

3 Апостилізація документів договірна 

4 Довідка про несудимість (довідка про відсутність судимості) 350 грн. 

5 Легалізація документів договірна 

 

МИТНО-БРОКЕРСЬКІ ПОСЛУГИ 

 

1 Реєстрація на митниці в якості суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності 600 грн. 

2 Оформлення договору ЗЕД Від 500 грн. 

3 Оформлення імпортних операцій договірна 

4 Оформлення експортних операцій договірна 

 

ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ ЗА ГАЛУЗЯМИ ГОСПОДАРСТВА ТА НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Обов’язкова загальна документація для всіх підприємств  

1 Декларація про відповідність мат.-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам 

законодавства з питань пожежної безпеки  

від 3000 грн. 

2 Висновок санітарно епідеміологічної служби на початок діяльності від 3000 грн. 

3 Дозвіл з охорони праці на роботи підвищеної небезпеки договірна 

 

Будівельна галузь 

 

1 Ліцензія на будівництво (об’єктів 4 і 5 категорії складності) Від 10 000 грн. 

2 Декларація про початок будівництва договірна 

3 Декларація про готовність об’єкта будівництва к експлуатації договірна 

4 Дозвіл на початок будівельних робіт договірна 

5 Сертифікат про закінчення будівництва договірна 

6 Оформлення технічного паспорта на нерухомий об’єкт договірна 

7 Отримання сертифіката на архітектора договірна 

8 Отримання сертифіката на інженера-проектувальника договірна 
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9 Отримання сертифіката на інженера з технічного нагляду договірна 

10 Дозвіл з охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки (будівельні, верхолазні, 

зварювальні роботи та інші) 

договірна 

 

Протипожежні роботи 

 

1 Ліцензія на роботи протипожежного призначення Договірна 

2 Декларація про відповідність мат.-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам 

законодавства з питань пожежної безпеки  

від 3000 грн. 

3 Ідентифікація об’єкта підвищеної небезпеки договірна 

4 Розробка та погодження Плану локалізації аварійної ситуації договірна 

 

Документи на обслуговування інфраструктури 

 

1 Ліцензія на централізоване водопостачання і водовідведення 6000 грн. 

2 Ліцензія на виробництво, транспортування і постачання теплоенергії 6000 грн. 

3 Ліцензія на виробництво, транспортування і постачання електроенергії 6000 грн. 

 

Телекомунікації та телебачення 

 

1 Ліцензія на надання послуг з технічного обслуговування і 

експлуатації телемереж 

6 000 грн. для міста з населенням від 100 000 жителів; 

5 000 грн. для міста з населенням від 20 000 до 100 000 жителів; 

4 000 грн. для міста (села) з населенням до 20 000 жителів. 

2 Ліцензія на надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з 

правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку 

6 000 грн. для міста з населенням від 100 000 жителів; 

5 000 грн. для міста з населенням від 20 000 до 100 000 жителів; 

4 000 грн. для міста (села) з населенням до 20 000 жителів. 

3 Дозвіл на номерний ресурс для телефонії фіксованої 2 500 грн. 

4 Реєстрація в реєстрі операторів і провайдерів 800 грн. – оператор, провайдер. 

5 Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України (WI FI) 8 000 грн. 

 

6 Висновок ЕМС на РЕЗ 1500 грн. 

7 Дозвіл на експлуатацію РЕЗ 1500 грн. 
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8 Дозвіл на експлуатацію об’єкта неіонізуючого випромінювання 2500 грн 

9 Ліцензія провайдера програмної послуги (аналогове, цифрове, IPTV) 6 000 грн. - для міста з населенням до 100 000 жителів; 

9 000 грн.  - для міста з населенням від 100 000 жителів; 

10 Щорічна перереєстрація ліцензії провайдера програмної послуги 4000 грн. 

11 Ліцензія на кабельне мовлення 9000 грн. 

12 Ліцензія на супутникове мовлення 16 000 грн. 

13 Адаптація іноземного каналу (програми) до національного 

законодавства та внесення в реєстр адаптованих каналів 

Від 5000 грн. 

 

Медична та фармацевтична сфера діяльності 

 

1 Ліцензія на медичну практику 16 000 грн. для юридичної особи 

10 000 грн. для фізичної особи-підприємця 

2 Ліцензія на роздрібну торгівлю лікарськими засобами Договірна 

3 Ліцензія на оптову торгівлю лікарськими засобами Договірна 

4 Ліцензія на виробництво лікарських засобів Договірна 

5 Ліцензія на імпорт лікарських засобів Договірна 

6 Висновок СЕС на початок діяльності 3 000 грн. 

7 Дозвіл на експлуатацію об’єкта неіонізуючого випромінювання 3 000 грн 

8 Дозвіл на експлуатацію об’єкта іонізуючого випромінювання 3 000 грн 

9 Акредитація медичного закладу (обов’язково кожні три роки діяльності) Договірна 

10 Отримання сертифіката відповідності ДСТУ ISO серії 9000 для цілей державної акредитації Договірна 

11 Ліцензія на операції з наркотичними речовинами і прекурсорами 6000 грн. 

12 Дозвіл на ввезення та вивезення наркотичних речовин та прекурсорів 5000 грн. 

13 Ліцензія на операції з небезпечними медичними відходами Від 10 000 грн. 

 

Природні ресурси, вторинні ресурси та екологія 

 

1 Ліцензія на операції з небезпечними відходами Договірна 

2 Ліцензія на виробництво небезпечних хімічних речовин 5000 грн. 

3 Ліцензія на промисловий вилов риби 3000 грн. 

4 Отримання квоти на промисловий вилов риби 1500 грн. 
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5 Ліцензія на збір, первинну обробку відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння 

4 500 грн. 

6 Отримання іменного знака - спеціального знака засвідчує виготовлювача ювелірних та 

побутових виробів з дорогоцінних металів 

800 грн. 

7 Реєстрація суб'єктів, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним 

камінням 

500 грн. 

8 Лист про відсутність озоноруйнівних речовин Договірна 

9 Висновок про відходи «Зеленого переліку» та / або «Жовтого переліку» Договірна 

10 Дозвіл на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та 

утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних 

агентів 

5000 грн. 

 

Ліцензії та дозволи на зовнішньоекономічні операції 

 

1 Ліцензія на митно-брокерську діяльність 1500 грн. 

2 Ліцензія на імпорт лікарських засобів Договірна  

3 Висновок/дозвіл на продовженні розрахунків по зовнішньоекономічним договорам 5000 грн. 

4 Ліцензія на здійснення зовнішньоекономічної операції для суб’єкта стосовно якого здійснено 

заходи посиленого контролю 

8000 грн. 

5 Реєстрація договору позики в Національному банку України 3000 грн. 

6 Індивідуальна ліцензія НБУ Договірна  

7 Ліцензія на імпорт алкогольних напоїв 3000 грн. 

8 Ліцензія на експорт тютюнових виробів 3000 грн. 

9 Ліцензія на експорт товарів (встановлених КМУ) 4000 грн. 

10 Ліцензія на імпорт товарів (встановлених КМУ) 3000 грн. 

11 Видача ліцензії на експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць 2000 грн. 

12 Ліцензія на впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів (ГЗЕ) 2000 грн 

13 Висновок СЕС на імпортну продукцію/товари (гігієнічний сертифікат) 2000 грн 

14 Дозвіл на ввезення та вивезення наркотичних речовин та прекурсорів 5000 грн. 

15 Дозвіл на ввезення зареєстрованих та незареєстрованих агрохімікатів, засобів захисту рослин, 

пестицидів та інш. 

Договірна 

 

Ліцензії на торгівлю, інші види діяльності 
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1 Ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями 1500 грн. 

2 Ліцензія на роздрібну торгівлю тютюновими виробами 1500 грн. 

3 Ліцензія на оптову торгівлю алкогольними напоями 4000 грн. 

4 Ліцензія на оптову торгівлю тютюновими виробами 4000 грн. 

5 Ліцензія на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць 2000 грн. 

6 Ліцензія на торгівлю (виробництво) піротехнічних засобів 4000 грн. 

 

Ліцензії на окремі види послуг 

 

1 Ліцензія на охоронну діяльність 4000 грн. 

2 Ліцензія на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном 3000 грн 

3 Ліцензія на туроператорську діяльність 1500 грн. 

4 Ліцензія на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським 

транспортом 

4000 грн. 

5 Ліцензія на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом 1500 грн. 

 

Ліцензії та дозволи у харчовій, аграрній та тваринницькій сферах 

 

1 Експлуатаційний Дозвіл СЕС на початок діяльності для оператора потужності харчового 

виробництва 

Договірна 

2 Експлуатаційний Дозвіл на початок діяльності для оператора потужності підконтрольного 

ветеринарній службі 

Договірна 

3 Ліцензія на ветеринарну практику 4000 грн 

4 Ліцензія на торгівлю ветеринарними препаратами 4000 грн 

5 Ліцензія на виробництво ветеринарних препаратів 4000 грн 

6 Ліцензія на торгівлю пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) 10 000 грн. 

7 Дозвіл на ввезення зареєстрованих та незареєстрованих агрохімікатів, засобів захисту рослин, 

пестицидів та інш. 

Договірна 

8 Реєстрація харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних 

харчових продуктів та дієтичних добавок 

Договірна 

 


