
Населений 

пункт
Отримувач

Код 

отримувача

(ЄДРПОУ)

Банк отримувача

(ГУДКСУ)

Код банку

(МФО 

ГУДКСУ)  

Номер рахунку

Код 

класифікації 

доходів 

бюджету

Найменування 

коду класифікації 

доходів бюджету

Наявність 

відомчої ознаки

СОЛЕДАР
Бахмутське УК/отг 

Соледар/22011800
37868870

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045716 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг м. Сіверськ
Бахмутське УК/отг 

Сіверськ/22011800
37868870

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045717 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг с. Званівка
Бахмутське УК/отг 

Званівка/22011800
37868870

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045719 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

БУДЬОНIВСЬК

ИЙ

Буд.та Прол. 

УК/Будьонiв. р-

н/22011800

38034036
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896045647 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ПОКРОВСЬКИ

Й 

РАЙОН/М.ПОК

РОВСЬК

Покровське 

УК/Покровський р-

н/22011800

37803022
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045702 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ДОНЕЦЬКА 

ОБЛАСТЬ/М.Д

ОНЕЦЬК

Донецьке 

УК/Дон.Обл./22011

800

38033949
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045645 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



ДОНЕЦЬК
Донецьке ГУК/м. 

Донецьк/22011800
37967785

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896045646 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

БУДЬОНIВСЬК

ИЙ

Буд.та Прол. 

УК/Будьонiв. р-

н/22011800

38034036
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896045647 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ВОРОШИЛОВ

СЬКИЙ

Донецьке 

УК/Ворошиловс. р-

н/22011800

38033949
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045648 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

КАЛIНIНСЬКИ

Й

Калiнінське.УК/Кал

iнiнс. р-н/22011800
38034015

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045649 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

КИЇВСЬКИЙ

Київське 

УК/Київськ. р-

н/22011800

38034002
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045650 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

КIРОВСЬКИЙ

Кiровське 

УК/Кiровський р-

н/22011800

38033968
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045651 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

КУЙБИШЕВСЬ

КИЙ

Куйбишевське 

УК/Куйбишев. р-

н/22011800

38034041
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896045652 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



ЛЕНIНСЬКИЙ

Ленiнське 

УК/Ленiнський р-

н/22011800

38033975
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045653 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ПЕТРОВСЬКИ

Й

Петровське 

УК/Петровський р-

н/22011800

38034020
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045654 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ПРОЛЕТАРСЬ

КИЙ

Буд.та Прол. 

УК/Пролетар. р-

н/22011800

38034036
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045655 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

АВДIЇВКА
Авдіївське УК/м. 

Авдiївка/22011800
37990735

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045656 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

БАХМУТ
Бахмутське УК/м. 

Бахмут/22011800
37868870

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896045657 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ГОРЛIВКА
Горлівське УК/м. 

Горлiвка/22011800
38023569

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896045658 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

КАЛIНIНСЬКИ

Й

Горлівське 

УК/Калiнiнськ. р-

н/22011800

38023569
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045659 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



МИКИТIВСЬК

ИЙ

Горлівське 

УК/Микитiвськ. р-

н/22011800

38023569
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045660 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЦЕНТРАЛЬНО-

МIСЬКИЙ

Горлівське 

УК/Центр-Мiськ р-

н/22011800

38023569
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045661 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ДЕБАЛЬЦЕВЕ

Дебальцев.УК/м. 

Дебальцеве/220118

00

37695853
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045662 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ТОРЕЦЬК

Торецьке 

УК/м.Торецьк/2201

1800

37522165
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896045663 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

МИРНОГРАД

Мирноградське 

УК/м.Мирноград/2

2011800

37803436
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045664 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ДОБРОПIЛЛЯ
Добропільс.УК/м.Д

обропiлля/22011800
37755456

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045665 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ДОКУЧАЇВСЬ

К

Докучаєвське 

УК/м.Докучаївськ/2

2011800

38006339
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045666 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



ДРУЖКIВКА

Дружківське 

УК/м.Дружкiвка/22

011800

37937273
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045667 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЄНАКIЄВЕ
Єнакіївське УК/м. 

Єнакiєве/22011800
37957734

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896045668 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЖДАНIВКА

Хрестівське 

УК/м.Жданiвка/220

11800

37980638
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896045669 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

МАРIУПОЛЬ

Маріуп. 

УК/м.Марiуполь/22

011800

37989721
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896045670 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЦЕНТРАЛЬНИ

Й

Маріуп.УК/Централ

ьний р-н/22011800
37989721

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045671 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

КАЛЬМІУСЬК

ИЙ

Маріуп.УК/Кальміу

ський р-н/22011800
37989721

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045672 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЛІВОБЕРЕЖН

ИЙ

Маріуп.УК/Лівобер

ежний р-

н/22011800

37989721
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045673 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



ПРИМОРСЬКИ

Й

Маріуп. 

УК/Приморс. р-

н/22011800

37989721
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896045674 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

НОВОГРОДIВ

КА

Селидівське 

УК/м.Новогродiвка/

22011800

37791274
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045675 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ХРЕСТІВКА

Хрестівське 

УК/м.Хрестівка/220

11800

37980638
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045676 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

КОСТЯНТИНI

ВКА

Костянтин.УК/м.Ко

стянтинiвка/220118

00

37890775
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045677 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

КРАМАТОРСЬ

К

Краматор.УК/м.Кра

маторськ/22011800
37944338

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045678 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ПОКРОВСЬК

Покровське 

УК/м.Покровськ/22

011800

37803022
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896045679 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

МАКIЇВКА

Макіївське 

УК/м.Макiївка/220

11800

37990227
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896045680 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



ГIРНИЦЬКИЙ

Макіївське 

УК/Гiрницький р-

н/22011800

37990227
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896045681 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

КIРОВСЬКИЙ

Макіївське 

УК/Кiровський р-

н/22011800

37990227
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045682 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

СОВЄТСЬКИЙ

Макіївське 

УК/Совєтський р-

н/22011800

37990227
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045683 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЦЕНТРАЛЬНО-

МIСЬКИЙ

Макіївське 

УК/Центр-Мiськ р-

н/22011800

37990227
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045684 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЧЕРВОНОГВА

РДIЙСЬКИЙ

Макіївське 

УК/Червоногв. р-

н/22011800

37990227
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896045685 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

СЕЛIДОВЕ

Селидівське 

УК/м.Селiдове/2201

1800

37791274
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045686 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

СЛОВ'ЯНСЬК

Слов`янське 

УК/м.Слов`янськ/2

2011800

37803368
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045687 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



СНIЖНЕ

Сніжнянське 

УК/м.Снiжне/22011

800

38024012
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045688 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЧИСТЯКОВЕ

Чистяковське 

УК/м.Чистякове/22

011800

37643908
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045689 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ВУГЛЕДАР

Мар`їнське 

УК/м.Вугледар/220

11800

38028736
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045690 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ХАРЦИЗЬК

Харцизьке 

УК/м.Харцизьк/220

11800

37980439
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896045691 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ШАХТАРСЬК

Шахтарське 

УК/м.Шахтарськ/22

011800

37885550
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896045692 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЯСИНУВАТА

Ясинуват. 

УК/м.Ясинувата/22

011800

37544440
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045693 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ОЛЕКСАНДРI

ВСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

ОЛЕКСАНДРI

ВКА

Олександрів.УК/Ол

ексан.р-н/22011800
37980376

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045694 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



АМВРОСIЇВСЬ

КИЙ 

РАЙОН/М.АМ

ВРОСIЇВКА

Амвросіїв. УК 

/Амвросiїв. р-

н/22011800

37903820
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045695 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

БАХМУТСЬКИ

Й 

РАЙОН/М.БАХ

МУТ

Бахмутське 

УК/Бахмутський р-

н/22011800

37868870
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896045696 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ВЕЛИКОНОВО

СIЛКIВСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

ВЕЛИКА 

НОВОСIЛКА

В-

новосілк.УК/Велик

он.р-н/22011800

38047024
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045697 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ВОЛНОВАСЬК

ИЙ 

РАЙОН/М.ВОЛ

НОВАХА

Волноваське 

УК/Волноваськ.р-

н/22011800

37980308
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045698 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

НІКОЛЬСЬКИ

Й РАЙОН/СМТ 

НІКОЛЬСЬКЕ

Нікольське 

УК/Нікольський р-

н/22011800

37691885
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045699 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ДОБРОПIЛЬСЬ

КИЙ 

РАЙОН/М.ДОБ

РОПIЛЛЯ

Добропільс.УК/Доб

ропiл р-н/22011800
37755456

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896045700 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

КОСТЯНТИНI

ВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.КОС

ТЯНТИНIВКА

Костянтин.УК/Кост

янтин р-н/22011800
37890775

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045701 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



ПОКРОВСЬКИ

Й 

РАЙОН/М.ПОК

РОВСЬК

Покровське 

УК/Покровський р-

н/22011800

37803022
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045702 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

МАР'ЇНСЬКИЙ 

РАЙОН/М.МА

Р'ЇНКА

Мар`їнське 

УК/Мар`Їнський р-

н/22011800

38028736
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045703 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

НОВОАЗОВСЬ

КИЙ 

РАЙОН/М.НОВ

ОАЗОВСЬК

Новоазовське 

УК/Новоазовс.р-

н/22011800

38046937
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896045704 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

МАНГУШСЬК

ИЙ 

РАЙОН/СМТ 

МАНГУШ

Мангушське 

УК/Мангушський р-

н/22011800

37870942
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045705 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

СЛОВ'ЯНСЬКИ

Й 

РАЙОН/М.СЛО

В'ЯНСЬК

Слов`янське 

УК/Слов`янськ р-

н/22011800

37803368
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045706 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

СТАРОБЕШЕВ

СЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

СТАРОБЕШЕВ

Е

Старобешів. 

УК/Старобеш р-

н/22011800

38014879
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045707 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

БОЙКІВСЬКИ

Й РАЙОН/СМТ 

БОЙКІВСЬКЕ

Бойківське 

УК/Бойківський р-

н/22011800

37926984
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045708 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



ШАХТАРСЬКИ

Й 

РАЙОН/М.ША

ХТАРСЬК

Шахтарське 

УК/Шахтарськ р-

н/22011800

37885550
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896045709 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЯСИНУВАТСЬ

КИЙ 

РАЙОН/М.ЯСИ

НУВАТАЯ

Ясинуват. 

УК/Ясинуват р-

н/22011800

37544440
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896045710 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ШАХОВА/С.Ш

АХОВЕ

УК 

м.Добропілля/отг 

с.Шахове/22011800

37755456
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896045711 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЛИМАН
УК м. Лиман/отг м. 

Лиман/22011800
37894853

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045712 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЧЕРКАСЬКЕ

УК м.Слов'ян./отг 

смт 

Черкас./22011800

37803368
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045713 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

МИКОЛАЇВКА

Слов`янське УК/отг 

Миколаївка/220118

00

37803368
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045714 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

IЛЛIНIВСЬКА/

С.IЛЛIНІВКА

Костянтин.УК/отг 

с. Іллінівка 

22011800

37890775
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896045715 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



СОЛЕДАР
Бахмутське УК/отг 

Соледар/22011800
37868870

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045716 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг м. Сіверськ
Бахмутське УК/отг 

Сіверськ/22011800
37868870

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045717 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг с. Андріївка
Слов`янське УК/отг 

Андріївка/22011800
37803368

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045718 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг с. Званівка
Бахмутське УК/отг 

Званівка/22011800
37868870

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045719 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті


