
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

КРОПИВНИЦЬКИЙ

УК у 

м.Кроп./м.Кропивниц

ький/22011800

38037409
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896045903 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ОЛЕКСАНДРIЯ
Олександр.УК/м.Олек

сандрiя/22011800
37944584

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896045904 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ЗНАМ'ЯНКА
Знам`ян.УК/м.Знам`я

нка/22011800
38011312

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045905 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

СВIТЛОВОДСЬК
Світлов.УК/м.Свiтлов

одськ/22011800
37918126

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045906 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті



ОЛЕКСАНДРIЙСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ОЛЕКСАНДРIЯ

Олександр.УК/Олекса

ндр.р-н/22011800
37944584

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045907 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ОЛЕКСАНДРIВСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

ОЛЕКСАНДРIВКА

УК в Олекс.р-

ні/Олександр.р-

н/22011800

37964328
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896145153 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

БОБРИНЕЦЬКИЙ 

РАЙОН/М.БОБРИНЕЦЬ

УК у Бобр.р-

ні/Бобринец. р-

н/22011800

37928321
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896145154 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ГАЙВОРОНСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ГАЙВОРОН

УК у Гайв.р-

ні/Гайворон.р-

н/22011800

37958136
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896045908 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті



ГОЛОВАНIВСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

ГОЛОВАНIВСЬК

УК у Голов.р-

ні/Голован.р-

н/22011800

37791599
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896145155 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ДОБРОВЕЛИЧКIВСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

ДОБРОВЕЛIЧКIВКА

УК у Добров.р-

ні/Добров.р-

н/22011800

37287143
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896145156 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ДОЛИНСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ДОЛИНСЬКА

УК у Долин.р-

ні/Долинськ.р-

н/22011800

37983323
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896145157 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ЗНАМ'ЯНСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ЗНАМ'ЯНКА

Знам`ян.УК/Знам`янс

ький р-н/22011800
38011312

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896145158 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті



КIРОВОГРАДСЬКИЙ 

РАЙОН/М. 

КРОПИВНИЦЬКИЙ

УК у Кіров.р-

ні/Кiровогр.р-

н/22011800

38036997
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045909 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

КОМПАНIЇВСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

КОМПАНIЇВКА

УК у Компан.р-

ні/Компан.р-

н/22011800

37323888
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896145159 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

МАЛОВИСКIВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.МАЛА ВИСКА

УК у М.Виск.р-

ні/Маловиск.р-

н/22011800

37705363
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045910 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

НОВГОРОДКIВСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

НОВГОРОДКА

УК у Новгор.р-

ні/Новгор.р-

н/22011800

37858176
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896145160 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті



НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКИ

Й РАЙОН/СМТ 

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

УК у Н.Арх.р-

ні/Новоарх.р-

н/22011800

37583411
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045911 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ 

РАЙОН/М.НОВОМИРГОР

ОД

УК у Н.Мирг.р-

ні/Новомирг.р-

н/22011800

37942426
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896145161 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

НОВОУКРАЇНСЬКИЙ 

РАЙОН/М.НОВОУКРАЇН

КА

УК у Н.Укр.р-

ні/Новоукр.р-

н/22011800

36734791
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896145162 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ВIЛЬШАНСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

ВIЛЬШАНКА

УК у Вільш.р-

ні/Вiльшан.р-

н/22011800

36542400
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896145163 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті



ОНУФРIЇВСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

ОНУФРIЇВКА

УК в Онуфр.р-

ні/Онуфр.р-

н/22011800

37824388
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896145164 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ПЕТРIВСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ ПЕТРОВЕ

УК у Петрів.р-

ні/Петрiв.р-

н/22011800

37324059
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896145165 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

СВIТЛОВОДСЬКИЙ 

РАЙОН/М.СВIТЛОВОДСЬ

К

Світлов.УК/Свiтловод

.р-н/22011800
37918126

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896145166 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

БЛАГОВІЩЕНСЬКИЙ 

РАЙОН/М.БЛАГОВІЩЕН

СЬКЕ

УК у Благо.р-

ні/Благовіщ.р-

н/22011800

37944689
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896145167 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті



УСТИНIВСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ УСТИНIВКА

УК в Устин.р-

ні/Устинiв.р-

н/22011800

36735129
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896145168 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті


