
Населений пункт Отримувач

Код 

отримувача

(ЄДРПОУ)

Банк отримувача Код банку

(МФО)  
Номер рахунку

Код 

класифікації 

доходів 

бюджету

Найменування коду класифікації 

доходів бюджету
Наявність відомчої ознаки

ЧЕРНIВЦI
Чернівецьке 

УК/м.Чернiвцi/22011800
37978173

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045525 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

НОВОДНIСТРОВСЬК
Сокирянське 

УК/м.Новодністр./22011800
37870811

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045526 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ВИЖНИЦЬКИЙ 

РАЙОН/М.ВИЖНИЦЯ

Вижницьке УК/Вижницький р-

н/22011800
37984590

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896045527 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ГЕРЦАЇВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ГЕРЦА

Герцаївське УК/Герцаївськ.р-

н/22011800
36749331

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896045528 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ГЛИБОЦЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ ГЛИБОКА

Глибоцьке УК/Глибоцький р-

н/22011800
36751529

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045529 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ЗАСТАВНIВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ЗАСТАВНА

Заставнiвське УК/Заставн.р-

н/22011800
36752386

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045530 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

КЕЛЬМЕНЕЦЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ КЕЛЬМЕНЦI

Кельменецьке УК/Кельм.р-

н/22011800
36749944

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045531 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

КIЦМАНСЬКИЙ 

РАЙОН/М.КIЦМАНЬ

Кiцманське УК/Кiцманський р-

н/22011800
38053640

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045532 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

НОВОСЕЛИЦЬКИЙ 

РАЙОН/М.НОВОСЕЛИЦЯ

Новоселицьке УК/Новосел.р-

н/22011800
38038355

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896045533 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті



ПУТИЛЬСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ ПУТИЛА

Путильське УК/Путильський р-

н/22011800
36754781

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045534 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

СОКИРЯНСЬКИЙ 

РАЙОН/М.СОКИРЯНИ

Сокирянське УК/Сокирянськ.р-

н/22011800
37870811

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045535 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ 

РАЙОН/М.СТОРОЖИНЕЦЬ

Сторожинецьке 

УК/Сторожин.р-н/22011800
37835756

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045536 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ХОТИНСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ХОТИН

Хотинське УК/Хотинський р-

н/22011800
37921153

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045537 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

СОКИРЯНИ
Сокирянс.УК/отг 

м.Сокиряни/22011800
37870811

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896045538 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ГЛИБОКА
Глибоцьке 

УК/отгсмт.Глибока/22011800
36751529

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896045539 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ВАШКОВЕЦЬКА/С.ВАШКI

ВЦI

Сокирянське 

УК/отгс.Вашкiвцi/22011800
37870811

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896045540 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ВЕЛИКОКУЧУРIВСЬКА/С.

ВЕЛИКИЙ КУЧУРIВ

Сторожинецьке 

УК/отгс.В.Куч./22011800
37835756

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045541 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ВОЛОКIВСЬКА/С.ВОЛОКА
Глибоцьке 

УК/отгс.Волока/22011800
36751529

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045542 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

КЛIШКОВЕЦЬКА/С.КЛIШК

IВЦI

Хотинське 

УК/отгс.Клiшкiвцi/22011800
37921153

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045543 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті



МАМАЛИГIВСЬКА/С.МАМ

АЛИГА

Новоселиц.УК/отгс.Мамалига/

22011800
38038355

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896045544 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

НЕДОБОЇВСЬКА/С.НЕДОБ

ОЇВЦI

Хотинське 

УК/отгс.Недобоївці/22011800
37921153

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045545 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

РУКШИНСЬКА/С.РУКШИН
Хотинське 

УК/отгс.Рукшин/22011800
37921153

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045546 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

УСТЬ-

ПУТИЛЬСЬКА/С.УСТЬ-

ПУТИЛА

Путильс.УК/отгс.Усть-

Путила/22011800
36754781

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045547 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

КРАСНОЇЛЬСЬК
Сторожинецьке 

УК/отгсмт.Красн/22011800
37835756

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045548 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ЧУДЕЙСЬКА/С.ЧУДЕЙ
Сторожинецьке УК/отг 

с.Чудей/22011800
37835756

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896045549 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

СТОРОЖИНЕЦЬ
Сторожинецьке УК/отг 

м.Сторож/22011800
37835756

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896045550 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ТЕРЕБЛЕЧЕНСЬКА/С.ТЕРЕ

БЛЕЧЕ

Глибоцьке УК/отг 

с.Тереблече/22011800
36751529

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896045551 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ВАШКIВЦI
Вижницьке УК/отг 

м.Вашківці/22011800
37984590

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045552 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ВИЖНИЦЯ
Вижницьке УК/отг 

м.Вижниця/22011800
37984590

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045553 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті



отг с. Остриця
Герцаївське УК/отг 

с.Остриця/22011800
36749331

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045554 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг с. Вікно
Заставнівське УК/отг 

с.Вікно/22011800
36752386

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896045555 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг смт Кострижівка
Застав.УК/отг 

смт.Кострижівка/22011800
36752386

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045556 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг с. Юрківці
ЗаставнівськеУК/отг 

с.Юрківці/22011800
36752386

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045557 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг м. Кіцмань
Кіцманське УК/отг 

м.Кіцмань/22011800
38053640

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045558 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг с. Мамаївці
Кіцманське УК/отг 

с.Мамаївці/22011800
38053640

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045559 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг м. Новоселиця
Новоселиц.УК/отг 

м.Новоселиця/22011800
38038355

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045560 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг с. Магала
Новоселицьке УК/отг 

с.Магала/22011800
38038355

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896045561 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг с. Конятин
Путильське УК/отг 

с.Конятин/22011800
36754781

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896045562 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг с. Селятин
Путильське УК/отг 

с.Селятин/22011800
36754781

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045563 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті


