
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

ХАРКIВ УК мХаркові/мХаркiв/22011800 37999649
Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045336 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
УК Шевченкі/мХар 

Шевченківс/22011800
37999654

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896145169 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

КИЇВСЬКИЙ
УК Київськ/мХар 

Київський/22011800
37999675

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896145170 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

СЛОБІДСЬКИЙ
УК Слобідсь/мХар 

Слобідськи/22011800
37999680

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896145171 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

ХОЛОДНОГІРСЬКИЙ
УК Холодног/мХар 

Холодногір/22011800
37999696

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896145172 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

МОСКОВСЬКИЙ
УК Московськ/мХар 

Московськи/22011800
37999607

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896145173 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

НОВОБАВАРСЬКИЙ
УК Новобавр/мХар 

Новобаварс/22011800
37999612

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896145174 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ
УК Індустрі/мХар 

Індустріал/22011800
37999701

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896145175 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

НЕМИШЛЯНСЬКИЙ
УК Немишлян/мХар 

Немишлянсь/22011800
37999669

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896145176 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

ОСНОВ"ЯНСЬКИЙ
УК Основ"ян/мХар 

Основ"янсь/22011800
37999628

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045337 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

IЗЮМ Ізюмське  УК/мІзюм/22011800 37283992
Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045338 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

КУП'ЯНСЬК
Куп`янське 

УК/мКуп`янськ/22011800
37813292

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896145177 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

ЛОЗОВА Лозівське УК/мЛозова/22011800 38053090
Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896145178 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

ЛЮБОТИН
УК 

мЛюботині/мЛюботин/22011800
38008949

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896145179 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ
Первомайске 

УК/мПервомайс/22011800
37327442

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896145180 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

ЧУГУЇВ Чугуївське УК/мЧугуїв/22011800 37792204
Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896145181 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

БАЛАКЛIЙСЬКИЙ 

РАЙОН/М.БАЛАКЛIЯ

УК Балаклійськ 

рн/БалакліяР/22011800
38059663

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896145182 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

БАРВIНКIВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.БАРВIНКОВЕ

УК Барвінківс 

рн/БарвiнковР/22011800
37993191

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896045339 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

БЛИЗНЮКIВСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

БЛИЗНЮКИ

УК Близнюківськ 

рн/БлизнюкР/22011800
38029801

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896145183 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті



22011800 озн 45
БОГОДУХIВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.БОГОДУХIВ

УК Богодухівськ 

рн/БогодухiвР/22011800
37681882

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896045340 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

БОРIВСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ БОРОВА

УК Борівському 

рн/БороваР/22011800
37880458

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896145184 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

ВАЛКIВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ВАЛКИ

УК Валківському 

рн/ВалкиР/22011800
37447324

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045341 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ ВЕЛИКИЙ 

БУРЛУК

УК ВБурлуцьком 

рн/ВБурлукР/22011800
37327154

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896145185 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

ВОВЧАНСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ВОВЧАНСЬК

УК Вовчанськом 

рн/ВовчанськР/22011800
37345943

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896145186 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

ДВОРIЧАНСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ ДВОРIЧНА

УК Дворічанськ 

рн/ДворiчнР/22011800
37948332

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896145187 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

ДЕРГАЧIВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ДЕРГАЧI

УК Дергачівськ 

рн/ДергачiР/22011800
37981703

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045342 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

ЗАЧЕПИЛIВСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

ЗАЧЕПИЛIВКА

УК Зачепилівс 

рн/ЗачепилР/22011800
35579026

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896145188 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

ЗМIЇВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ЗМIЇВ

УК Зміївському 

рн/ЗмiївР/22011800
37754227

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896145189 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

ЗОЛОЧIВСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ ЗОЛОЧIВ

УК Золочівськ 

рн/ЗолочiвР/22011800
37315882

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896145190 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

IЗЮМСЬКИЙ 

РАЙОН/М.IЗЮМ
Ізюмське  УК/ІзюмР/22011800 37283992

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896145191 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

КЕГИЧIВСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

КЕГИЧIВКА

УК Кегичівськ 

рн/КегичiвкР/22011800
38008619

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896145192 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

КОЛОМАЦЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ КОЛОМАК

УК Коломацьком 

рн/КоломакР/22011800
35329013

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896145193 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

КРАСНОГРАДСЬКИЙ 

РАЙОН/М.КРАСНОГРАД

УК Красноградс 

рн/КраснограР/22011800
37886402

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896145194 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

КРАСНОКУТСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

КРАСНОКУТСЬК

УК Краснокутс 

рн/КраснокР/22011800
37447083

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045343 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

КУП'ЯНСЬКИЙ 

РАЙОН/М.КУП'ЯНСЬК

Куп`янське 

УК/Куп`янськР/22011800
37813292

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896145195 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

ЛОЗIВСЬКИЙ РАЙОН/М 

ЛОЗОВА
Лозівське УК/ЛозоваР/22011800 38053090

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896145196 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ НОВА 

ВОДОЛАГА

УК НВодолазьк 

рн/НоваВодР/22011800
37934670

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896145197 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ПЕРВОМАЙС

ЬКЕ

Первомайске 

УК/ПервомайР/22011800
37327442

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896145198 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

ПЕЧЕНIЗЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ ПЕЧЕНIГИ

УК Печенізьком 

рн/ПеченiгР/22011800
37519896

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896145199 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті
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САХНОВЩИНСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

САХНОВЩИНА

УК Сахновщинск 

рн/СахновщР/22011800
37846857

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045344 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

ХАРКIВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ХАРКIВ

УК Харківськом 

рн/ХаркiвР/22011800
37999633

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896045345 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

ЧУГУЇВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ЧУГУЇВ
Чугуївське УК/ЧугуївР/22011800 37792204

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896045346 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

ШЕВЧЕНКОВЕ

УК Шевченківс 

рн/ШевченкР/22011800
37327348

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896145200 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

СТАРИЙ САЛТIВ
Вовчанськ/отг Старий 

Салтів/22011800
37345943

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896145201 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

МЕРЕФА
УК Харківськом рн/отг 

Мерефа/22011800
37999633

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896145202 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

ЧКАЛОВСЬКЕ
Чугуївське УК/отг 

Чкаловське/22011800
37792204

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896145203 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

РОГАНЬ
УК Харківськом рн/отг 

Рогань/22011800
37999633

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896145204 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

отг смт Зачепилівка
УК Зачепилів рн/ОТГ 

Зачепилів/22011800
35579026

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896145205 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

отг смт Золочів
УК Золочівськ рн/ОТГ 

Золочів/22011800
37315882

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896145206 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

отг смт Коломак
УК Коломацьк рн/ОТГ 

Коломак/22011800
35329013

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896145207 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

отг смт Мала Данилівка
УК Дергачів рн/ОТГ Мала 

Данил/22011800
37981703

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896145208 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

отг смт Малинівка
Чугуївське УК/ОТГ 

Малинівка/22011800
37792204

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896145209 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

отг смт Нова Водолага
УК Нововодол рн/ОТГ Нова 

Водо/22011800
37934670

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045347 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

отг с.Наталине
УК Красноградс рн/ОТГ 

Наталин/22011800
37886402

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896145210 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті

отг с.Оскіл Ізюмське УК/ОТГ Оскіл/22011800 37283992
Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896145211 22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті


