
Населений пункт Отримувач
Код отримувача

(ЄДРПОУ)
Банк отримувача

Код банку

(МФО)  
Номер рахунку

Код 

класифікації 

доходів 

бюджету

Найменування коду 

класифікації доходів бюджету
Наявність відомї ознаки

ЧЕРКАСИ

УК у 

м.Черкасах/Черкаси/22011

800

38031150
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896045851 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпки на 

наземному транспорті

ВАТУТIНЕ

УК у 

м.Ватутiному/Ватутiне/220

11800

36771538
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896045852 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

КАНIВ
Канiвське 

УК/Канiв/22011800
38048557

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045853 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ЗОЛОТОНОША
Золотонiське 

УК/Золотоноша/22011800
36774284

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045854 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

СМIЛА
Смiлянське 

УК/Смiла/22011800
38029906

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045855 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

УМАНЬ
Уманське 

УК/Умань/22011800
37960695

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896045856 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ГОРОДИЩЕ

УК у Гор.р-

н/Городищенськ.р-

н/22011800

36772072
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045857 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ДРАБIВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ 

ДРАБIВ

УК у Драб.р-н/Драбiвський 

р-н/22011800
38002109

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045858 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ЖАШКIВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ЖАШКIВ

УК у Жашк.р-

н/Жашкiвський р-

н/22011800

37935119
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045859 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті



ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ЗВЕНИГОРОДКА

УК у Звен.р-

н/Звенигород.р-н/22011800
37864724

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045860 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ЗОЛОТОНIСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ЗОЛОТОНОША

Золот.УК/Золотонiський р-

н/22011800
36774284

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045861 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

КАМ'ЯНСЬКИЙ 

РАЙОН/М.КАМ'ЯНКА

УК у Кам`ян.р-

н/Кам`янсь.р-н/22011800
36775216

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896045862 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

КАНIВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.КАНIВ

Канiв.УК/Канiвський р-

н/22011800
38048557

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896045863 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

КАТЕРИНОПIЛЬСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

КАТЕРИНОПIЛЬ

УК у Катерин.р-н/Катер.р-

н/22011800
36776810

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045864 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

КОРСУНЬ-

ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.КОРСУНЬ-

ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ

УК у Корс-Шевч.р-н/Кор-

Шев.р/22011800
36777264

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045865 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ЛИСЯНСЬКИЙ РАЙОН/СМТ 

ЛИСЯНКА

УК у Лисян.р-

н/Лисянський р-

н/22011800

36777814
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045866 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

МАНЬКIВСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ МАНЬКIВКА

УК у Маньк.р-

н/Манькiвськ.р-н/22011800
37981920

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896045867 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ 

РАЙОН/М.МОНАСТИРИЩЕ

УК у Монаст.р-

н/Монастир.р-н/22011800
37938738

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045868 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

СМIЛЯНСЬКИЙ 

РАЙОН/М.СМIЛА

Смiл.УК/Смiлянський р-

н/22011800
38029906

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045869 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті



ТАЛЬНIВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ТАЛЬНЕ

УК у Тальн.р-

н/Тальнiвськ.р-н/22011800
36780083

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045870 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

УМАНСЬКИЙ 

РАЙОН/М.УМАНЬ

Уман.УК/Уманський р-

н/22011800
37960695

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045871 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ХРИСТИНIВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ХРИСТИНIВКА

УК у Христ.р-

н/Христинiв.р-н/22011800
37894759

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045872 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ЧЕРКАСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ЧЕРКАСИ

УК у Черкас.р-

н/Черкаськ.р-н/22011800
38030555

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896045873 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ ЧОРНОБАЙ

УК у Чорн.р-н/Чорноб.р-

н/22011800
36782468

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896045874 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ЧИГИРИНСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ЧИГИРИН

УК у Чигир.р-

н/Чигиринськ.р-

н/22011800

36783194
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045875 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ШПОЛЯНСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ШПОЛА

УК у Шпол.р-

н/Шполянський р-

н/22011800

38031276
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045876 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ЄРКИ
УК у Катер.рн/отг смт 

Єрки/22011800
36776810

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045877 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

МОКРОКАЛИГIРСЬКА/С.М

ОКРА КАЛИГIРКА

УК у Катер.р/отг с.Мокра 

Кал./22011800
36776810

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896045878 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

БIЛОЗIРСЬКА/С.БIЛОЗIР'Я
УК у Черкас.р/отг с. 

Білозір'я22011800
38030555

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045879 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті



ТАЛЬНЕ
УК у Тальн.рн/отг. м. 

Тальне/22011800
36780083

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045880 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

СТЕБЛIВ
УК у К-Шев.рн/отг смт 

Стеблів/22011800
36777264

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045881 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

НАБУТІВ
УК у К-Шев.рн/отг 

с.Набутів/22011800
36777264

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045882 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг с. Мліїв
УК у Гор.р-н/отг 

с.Млiїв/22011800
36772072

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045883 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг с. Бузівка
УК у Жашк.р-н/отг 

с.Бузівка/22011800
37935119

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896045884 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг с. Соколівка
УК у Жашк.р-н/отг 

с.Соколівка/22011800
37935119

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896045885 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг м. Жашків
УК у Жашк.р-н/отг 

м.Жашків/22011800
37935119

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045886 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг с. Зорівка
Золот.УК/отг 

с.Зорівка/22011800
36774284

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045887 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг м. Кам’янка
УК у Кам`ян.р/отг 

м.Кам’янка/22011800
36775216

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045888 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг. с. Михайлівка
УК у Кам`ян.р/отг 

с.Михайлівка22011800
36775216

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896045889 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті



отг с. Ліпляве
Канiв.УК/отг 

с.Ліпляве/22011800
38048557

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896045890 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг с. Степанці
Канiв.УК/отг 

с.Степанці/22011800
38048557

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045891 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг с. Карашина
УК у Кор-Шевч.р/отг 

с.Карашина22011800
36777264

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045892 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг с. Моринці
УК у Кор-Шевч.р/отг 

с.Моринці/22011800
36777264

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045893 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг с. Селище
УК у Кор-Шевч.р/отг 

с.Селище/22011800
36777264

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045894 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг. смт Буки
УК у Маньк.р-н/отг смт 

Буки/22011800
37981920

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896045895 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг с. Іваньки
УК у Маньк.р-н/отг 

с.Іваньки/22011800
37981920

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896045896 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг с. Ротмістрівка
Смiл.УК/отг 

с.Ротмістрівка/22011800
38029906

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045897 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг с. Паланка
Уман.УК/отг 

с.Паланка/22011800
37960695

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045898 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг с. Степанки
УК у Черкас.р/отг 

с.Степанки/22011800
38030555

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045899 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті



отг с. Іркліїв
УК у Чорн.р-н/отг 

с.Іркліїв/22011800
36782468

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045900 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг с. Матусів
УК у Шпол.р-н/отг 

с.Матусів/22011800
38031276

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045901 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг м. Шпола
УК у Шпол.р-н/отг 

м.Шпола/22011800
38031276

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045902 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті


