
Отримувач
Код отримувача

(ЄДРПОУ)

Банк отримувача Код банку

(МФО)  
Номер рахунку

Код класифікації 

доходів бюджету

Найменування коду 

класифікації доходів 

бюджету

Наявність відомчої ознаки

ГУК у м.Києві/м.Київ/22011800 37993783
Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045564 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що сплачується 

ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

УК у Голос.р-ні/Голосіїв.р-

н/22011800
38039757

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045565 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що сплачується 

ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

УК у Дарн.р-ні/Дарниц.р-

н/22011800
38021179

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896045566 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що сплачується 

ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

УК у Десн.р-ні/Деснян.р-

н/22011800
37984978

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045567 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що сплачується 

ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті



УК у Дніпр.р-ні/Дніпров.р-

н/22011800
38012871

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045568 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що сплачується 

ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

УК у Оболон.р-ні/Оболон.р-

н/22011800
38002491

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045569 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що сплачується 

ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

УК у Печер.р-ні/Печерс.р-

н/22011800
38004897

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045570 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що сплачується 

ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

УК у Поділ.р-ні/Подільс.р-

н/22011800
37975298

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045571 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що сплачується 

ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

УК у Святош.р-ні/Святош.р-

н/22011800
37962074

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896045572 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що сплачується 

ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті



УК у Солом.р-ні/Соломян.р-

н/22011800
38050812

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896045573 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що сплачується 

ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

УК у Шевчен.р-ні/Шевченк.р-

н/22011800
37995466

Казначейство України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045574 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що сплачується 

ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті


