
Населений пункт Отримувач
Код отримувача

(ЄДРПОУ)

Банк отримувача

(ДКСУ)

Код банку

(МФО ДКСУ)  
Номер рахунку

Код класифікації 

доходів бюджету

Найменування коду 

класифікації доходів 

бюджету

Наявність відомчої 

ознаки

МИКОЛАЇВ
УК у 

м.Миколаїв/м.Миколаїв/22011800
37992781

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045218 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЗАВОДСЬКИЙ
УК у м.Миколаїв/Заводськ.р-

н/22011800
37992781

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045219 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

КОРАБЕЛЬНИЙ
УК у м.Миколаїв/Корабел.р-

н/22011800
37992781

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045220 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ІНГУЛЬСЬКИЙ
УК у м.Миколаїв/Інгульськ.р-

н/22011800
37992781

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896045221 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



ЦЕНТРАЛЬНИЙ
УК у м.Миколаїв/Централ.р-

н/22011800
37992781

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045222 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ВОЗНЕСЕНСЬК
Вознесен.УК/м.Вознесенськ/2201180

0
38037770

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045223 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ОЧАКIВ Очаківське УК/м.Очаків/22011800 37929131
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045224 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ПЕРВОМАЙСЬК
Первомай.УК/м.Первомайськ/220118

00
38011820

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045225 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЮЖНОУКРАЇНСЬК
Южноукр.УК/м.Южноукраїнськ/2201

1800
37753202

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896045226 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



БЕРЕЗАНСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ БЕРЕЗАНКА

Березан.УК/Березанський р-

н/22011800
37969258

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896045227 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

БЕРЕЗНЕГУВАТЕ

Березнег.УК/Березнегуват.р-

н/22011800
37907592

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045228 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

БРАТСЬКИЙ РАЙОН/СМТ 

БРАТСЬКЕ
Братс.УК/Братський р-н/22011800 37278537

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045229 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ДОМАНIВСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ ДОМАНIВКА

Доманів.УК/Доманівський р-

н/22011800
38057729

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045230 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вітовське УК/Вітовський р-

н/22011800
37992601

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045231 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



КРИВООЗЕРСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ КРИВЕ ОЗЕРО

Кривоозер.УК/Кривоозерс.р-

н/22011800
37305256

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896045232 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

МИКОЛАЇВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.МИКОЛАЇВ

Миколаївс.УК/Миколаївськ. р-

н/22011800
37992266

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045233 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

НОВОБУЗЬКИЙ 

РАЙОН/М.НОВИЙ БУГ

Новобуз.УК/Новобузький р-

н/22011800
36340504

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045234 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

СНIГУРIВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.СНIГУРIВКА

Снігурів.УК/Снiгурівський р-

н/22011800
36895877

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045235 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті


