
Інформація щодо оплати коштів за видачу сертифіката суб’єкта 

оціночної діяльності 
 

Згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні» за видачу сертифіката суб’єкта оціночної діяльності 

справляється плата у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(51 грн), яка спрямовується до Державного бюджету України (а саме: до місцевих 

бюджетів відповідних територіальних громад). 

Відповідно до наказу Державної казначейської служби України  

від 20.12.2013 № 207 «Про внесення змін до наказу Державного казначейства 

України від 28 листопада 2000 року № 119», з метою забезпечення вимог 

постанови Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 № 600 «Деякі питання 

ведення обліку доходів, які надходять  як плата за надання  адміністративних 

послуг» Державною казначейською службою України відкрито бюджетні рахунки 

для ведення деталізованого обліку доходів, які надходять за кодом класифікації 

доходів бюджету 22011800 «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

ліцензіатами за місцем здійснення діяльності». 

Згідно із зазначеним вище наказом Державної казначейської служби України 

від 20.12.2013 № 207 відомча ознака Фонду - 39.  

З метою спрощення пошуку реквізитів для здійснення оплати за видачу 

сертифіката суб’єкта оціночної діяльності радимо скористатися                            

інформацією, що міститься за електронною адресою в інтернет                                                                           

(https://ips.ligazakon.net/document/SH000659?an=696). 

 

Пошук розрахункового рахунку здійснюється відповідно до місця реєстрації 

суб’єкта господарювання. У разі відсутності необхідного рахунку у вашій громаді 

коло пошуку доцільно обмежити за принципом укрупнення регіону (районним 

центром, області). 

Ті суб’єкти господарювання, які вимушені були перемістити свій бізнес з 

метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, можуть здійснити 

оплату коштів за видачу сертифіката суб’єкта оціночної діяльності за відповідними 

реквізитами до Державного бюджету України за фактичним місцем 

розташування. 

 

Алгоритм пошуку.  

 

Крок 1. 

В  Інтернет за  адресою (https://ips.ligazakon.net/document/SH000659?an=696) 

знаходимо  Інформацію про реквізити бюджетних рахунків для сплати податків,  

Крок 2. 

Вибираємо необхідний регіон. 

Крок 3. 

Вибираємо файл в якому містяться реквізити рахунків для обліку доходів 

місцевого бюджету відповідної територіальної громади (назва файлу складається з  

назви області України та літер МБ) (наприклад Львівська обл. МБ). 

Крок 4. 

За допомогою надбудови «Пошук» (клавіші Ctrl+F) знаходимо рахунки за 

відомчою ознакою Фонду державного майна України – 39. Для спрощення пошуку 

в пошуковому вікні необхідно зазначити – Фонд державного майна України.          

https://ips.ligazakon.net/document/SH000659?an=696
https://ips.ligazakon.net/document/SH000659?an=696


В графі «Наявність відомчої ознаки» має відображатись – «39» Фонд державного 

майна України. 

Крок 5. 

Серед рахунків з відомчою ознакою – 39 обираємо необхідний рахунок за 

кодом класифікації доходів бюджету 22011800 «Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» відповідної 

територіальної громади. 

 

Інформація про реквізити бюджетних рахунків для сплати податків, зборів, 

платежів в розрізі регіонів (від 30 березня 2022 року) → Регіон → Файл (назва 

області України МБ) → «Пошук» (Ctrl+F) → Фонд державного майна України  → 

За допомогою клавіші (Enter) обираємо необхідний рахунок. 


