
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

АМУР-

НИЖНЬОДНIПРОВС

ЬКИЙ

УК в АНД 

р.м.Дніпра/АНД 

р/22011800

37989300
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045772 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

УК у 

Шевчен.р.м.Дніпра

/Шев.р/22011800

37989274
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045773 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

СОБОРНИЙ

УК у 

Собор.р.м.Дніпра/

Собор.р/22011800

37989269
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045774 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ

УК у 

Чечел.р.м.Дніпра/Ч

ечел.р/22011800

37989253
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896045777 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЦЕНТРАЛЬНО-

МIСЬКИЙ

УК у Центр-

мiс.р.м.Кр.Р/Ц-М 

р/22011800

38032222
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045789 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ПОКРОВСЬКИЙ

УК у 

Покровс.р.м.Кр.Р/

Покр.р/22011800

38031627
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045785 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

IНГУЛЕЦЬКИЙ

УК в 

Iнгулец.р.м.Кр.Р/Iн

гул.р/22011800

38031632
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045786 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ТЕРНIВСЬКИЙ

УК у 

Тернiв.р.м.Кр.Р/Те

рн.р/22011800

38031648
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896045788 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ВIЛЬНОГIРСЬК

УК у 

м.Вiльногiрськ/м.В

iльног/22011800

37996805
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045780 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

КАМ'ЯНСЬКЕ

УК у 

м.Кам'янс./м.Кам'я

нське/22011800

38028588
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045781 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЖОВТI ВОДИ

УК у 

м.Жовт.Води/м.Жо

в.Води/22011800

36916755
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896045782 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

МЕТАЛУРГІЙНИЙ

УК у 

м.Крив.Розi/Метал

ург.р-н/22011800

38032510
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045783 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



ДОВГИНЦIВСЬКИЙ

УК у м.Кривому 

Розi/Довг.р-

н/22011800

38032510
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045784 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ПОКРОВСЬКИЙ

УК у 

Покровс.р.м.Кр.Р/

Покр.р/22011800

38031627
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045785 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

САКСАГАНСЬКИЙ

УК у м.Кривому 

Розi/Сакс.р-

н/22011800

38032510
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896045787 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

НIКОПОЛЬ

УК у 

м.Нiкополi/м.Нiкоп

оль/22011800

38033121
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045791 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

НОВОМОСКОВСЬК

УК у м.Новом-ську 

/м.Нов-ськ/ 

22011800

37951041
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045792 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ПОКРОВ

УК у 

м.Покрові/м.Покро

в/22011800

37691430
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896045793 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ПАВЛОГРАД

УК у 

м.Павлоградi/м.Па

вл-д/22011800

37936856
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045794 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

СИНЕЛЬНИКОВЕ

УК у 

м.Синельниковому

/м.Син/22011800

37916468
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045796 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ТЕРНIВКА

УК у 

м.Тернiвцi/м.Тернi

вка/22011800

37463524
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045797 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

АПОСТОЛОВЕ

УК в Апос./ОТГ 

смт 

Апостолово/22011

800

37837093
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045819 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ДНIПРОВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ДНIПРО

Днiпровське 

УК/Днiпр.р-

н/22011800

37976087
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045800 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

КРИВОРIЗЬКИЙ 

РАЙОН/М.КРИВИЙ 

РIГ

Криворiзьке 

УК/Криворiз.р-

н/22011800

38032070
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896045801 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

КРИНИЧАНСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

КРИНИЧКИ

Криничанське 

УК/Кринич.р-

н/22011800

38052097
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045802 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



ПОКРОВСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

ПОКРОВСЬКЕ

Покровське 

УК/Покровськ.р-

н/22011800

37004367
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045810 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

СОФIЇВСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

СОФIЇВКА

Софiївське 

УК/Софiївський р-

н/22011800

37789129
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045814 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ВАКУЛІВСЬКА/С.ВА

КУЛОВЕ

УК у 

Софiїв.р/ОТГс.Вак

улове/22011800

37789129
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045831 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЦАРИЧАНСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

ЦАРИЧАНКА

Царичанське 

УК/Царичанс.р-

н/22011800

37901650
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045816 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЛЯШКIВСЬКА/С.ЛЯ

ШКIВКА

УК у 

Царичан.р/ОТГс.Л

яшкiвка/22011800

37901650
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045832 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

МОГИЛIВСЬКА/С.М

ОГИЛIВ

УК у 

Царичан.р/ОТГс.М

огилiв/22011800

37901650
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045833 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг с. Китайгород

УК у 

Царичан.р/ОТГс.К

итайгород2201180

0

37901650
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045836 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті


