
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

ВIННИЦЯ

УК у 

м.Вінниці/м.

Вінниця/2201

1800

38054707

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34317896045086 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЖМЕРИНКА

УК у 

Жмерин.р-

ні/м.Жмеринк

а/22011800

37755173

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34316896045087 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

КОЗЯТИН

УК у 

Козятин.р-

ні/м.Козятин/

22011800

37926586

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34315896045088 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЛАДИЖИН

УК у 

м.Ладижині/м

.Ладижин/220

11800

35878997

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34314896045089 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

МОГИЛIВ-

ПОДIЛЬСЬК

ИЙ

УК у Мог.-

Под.р-

ні/м.Мог.-

Под/22011800

38031302

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34314896045090 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ХМIЛЬНИК

УК у 

Хмільн.р-

ні/м.Хмільни

к/22011800

37730494

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34313896045091 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



БАРСЬКИЙ 

РАЙОН/М.Б

АР

УК у Барськ.р-

ні/Барськ.р-

н/22011800

38027888

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34312896045092 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

БЕРШАДСЬК

ИЙ 

РАЙОН/М.БЕ

РШАДЬ

УК у Бершад. 

р-ні/Бершад.р-

н/22011800

37908394

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34311896045093 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ВIННИЦЬКИ

Й 

РАЙОН/М.ВI

ННИЦЯ

УК у 

Вінницьк.р-

ні/Вінниц.р-

н/22011800

38054712

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34310896045094 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ГАЙСИНСЬК

ИЙ 

РАЙОН/М.Г

АЙСИН

УК у Гайс.р-

н/Гайсинськи

й р-

н/22011800

37957640

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34319896045095 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЖМЕРИНСЬ

КИЙ 

РАЙОН/М.Ж

МЕРИНКА

УК у Жмер.р-

н/Жмеринськ

ий р-

н/22011800

37755173

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34318896045096 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

IЛЛIНЕЦЬКИ

Й 

РАЙОН/М.IЛ

ЛIНЦI

УК у 

Іллінецьк.р-

ні/Iллiн.р-

н/22011800

37798840

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34317896045097 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

КОЗЯТИНСЬ

КИЙ 

РАЙОН/М.К

ОЗЯТИН

УК у 

Козятин.р-

ні/Козятин.р-

н/22011800

37926586

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34316896045098 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



КАЛИНIВСЬ

КИЙ 

РАЙОН/М.К

АЛИНIВКА

УК у 

Калинів.р-

ні/Калинiв.р-

н/22011800

37503268

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34315896045099 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

КРИЖОПIЛЬ

СЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

КРИЖОПIЛЬ

УК у Криж.р-

н/Крижопiльс

. р-

н/22011800

37338187

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34312896045100 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЛИПОВЕЦЬК

ИЙ 

РАЙОН/СМТ 

ЛИПОВЕЦЬ

УК у Липов.р-

ні/Липовец.р-

н/22011800

37336986

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34311896045101 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЛIТИНСЬКИ

Й 

РАЙОН/СМТ 

ЛIТИН

УК у 

Літинськ.р-

ні/Лiтин.р-

н/22011800

37908279

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34310896045102 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

МОГИЛIВ-

ПОДIЛЬСЬК

ИЙ 

РАЙОН/М.М

ОГИЛIВ-

ПОДIЛЬСЬК

ИЙ

УК у М.-

Под.р-ні/Мог.-

Под.р-

н/22011800

38031302

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34319896045103 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

МУРОВАНО

КУРИЛОВЕЦ

ЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

МУРОВАНI 

КУРИЛIВЦI

УК у Мур.-

Кур.р-н/Мур-

Кур р-

н/22011800

37619070

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34318896045104 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

НЕМИРIВСЬ

КИЙ 

РАЙОН/М.Н

ЕМИРIВ

УК у Нем.р-

н/Немирiвськ

ий р-

н/22011800

37336738

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34317896045105 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



ОРАТIВСЬК

ИЙ 

РАЙОН/СМТ 

ОРАТIВ

УК у Оратів.р-

ні/Оратiв.р-

н/22011800

38055454

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34316896045106 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ПIЩАНСЬК

ИЙ 

РАЙОН/СМТ 

ПIЩАНКА

УК у 

Піщанськ.р-

ні/Пiщан.р-

н/22011800

37908698

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34315896045107 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ПОГРЕБИЩ

ЕНСЬКИЙ 

РАЙОН/М.П

ОГРЕБИЩЕ

УК у 

Погребищ.р-

ні/Погреб.р-

н/22011800

37926680

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34314896045108 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ТЕПЛИЦЬКИ

Й 

РАЙОН/СМТ 

ТЕПЛИК

УК у Тепл.р-

н/Теплицький 

р-н/22011800

37337576

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34313896045109 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ТОМАШПIЛ

ЬСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

ТОМАШПIЛ

Ь

УК у 

Томашп.р-

ні/Томашп.р-

н/22011800

36331505

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34313896045110 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ТРОСТЯНЕЦ

ЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

ТРОСТЯНЕЦ

Ь

УК у 

Тростян.р-

ні/Тростян.р-

н/22011800

38051690

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34312896045111 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ТУЛЬЧИНСЬ

КИЙ 

РАЙОН/М.Т

УЛЬЧИН

УК у Тульч.р-

н/Тульчинськ

.р-н/22011800

37897753

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34311896045112 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



ТИВРIВСЬК

ИЙ 

РАЙОН/СМТ 

ТИВРIВ

УК у Тивр.р-

н/Тиврiвськи

й р-

н/22011800

37337246

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34310896045113 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ХМIЛЬНИЦЬ

КИЙ 

РАЙОН/М.Х

МIЛЬНИК

УК у 

Хмільн.р-

ні/Хмiльн.рай

он/22011800

37730494

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34319896045114 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЧЕРНIВЕЦЬ

КИЙ 

РАЙОН/СМТ 

ЧЕРНIВЦI

УК у Чернів.р-

ні/Чернiв.р-

н/22011800

37248172

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34318896045115 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЧЕЧЕЛЬНИЦ

ЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

ЧЕЧЕЛЬНИК

УК у 

Чечельн.р-

ні/Чечельн.р-

н/22011800

37647658

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34317896045116 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ШАРГОРОД

СЬКИЙ 

РАЙОН/М.Ш

АРГОРОД

УК у 

Шаргород.р-

ні/Шаргор.р-

н/22011800

37337796

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34316896045117 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЯМПIЛЬСЬК

ИЙ 

РАЙОН/М.Я

МПIЛЬ

УК у 

Ямпільськ.р-

ні/Ямпiл.р-

н/22011800

37840876

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34315896045118 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

КАЛИНIВКА

Калинівск.УК

/отг 

м.Калинівка/2

2011800

37503268

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34314896045119 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



СТУДЕНЯНС

ЬКА/С.СТУД

ЕНА

Піщанське 

УК/отг 

с.Студена/220

11800

37908698

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34314896045120 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

IЛЛIНЦI

УК у 

Іллін.рн/отг 

м.Іллінці/220

11800

37798840

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34313896045121 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ВАПНЯРКА

УК у 

Томашп.р-

ні/отг 

Вапнярка/220

11800

36331505

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34312896045122 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

БАР

УК у Барськ.р-

ні/отг 

м.Бар/220118

00

38027888

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34311896045123 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ДЖУЛИНСЬ

КА/С.ДЖУЛ

ИНКА

УК у Берш.р-

ні/отг 

с.Джулинка/2

2011800

37908394

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34310896045124 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ВОРОНОВИ

ЦЯ

УК у 

Він.р/отг смт 

Вороновиця/2

2011800

38054712

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34319896045125 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ОТГ С. 

ХИЖИНЦІ

УК у Вінн.р-

ні/отг с. 

Хижинці/220

11800

38054712

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34318896045126 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



СЕВЕРИНIВ

СЬКА/С.СЕВ

ЕРИНIВКА

УК у 

Жмер.р/отг 

с.Северинiвка

/22011800

37755173

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34317896045127 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ДАШIВ

УК у Іллін.р-

ні/отг смт 

Дашiв/220118

00

37798840

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34316896045128 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

НЕМИРIВ

УК у 

Немир.р/отг 

м.Немирiв/22

011800

37336738

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34315896045129 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

СИТКIВЦI

УК у 

Немир.р/отг 

смт 

Ситкiвцi/2201

1800

37336738

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34315896045130 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

КОВАЛIВСЬ

КА/С.КОВАЛ

IВКА

УК у 

Нем.р/отг 

с.Ковалівка/2

2011800

37336738

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34314896045131 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

МЕЛЬНИКIВ

СЬКА/С.МЕЛ

ЬНИКIВЦI

УК у 

Нем.р./отг 

с.Мельникiвц

i/22011800

37336738

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34313896045132 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

РАЙГОРОДС

ЬКИЙ/С.РАЙ

ГОРОД

УК у Немир.р-

н/отг 

с.Райгород/22

011800

37336738

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34312896045133 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



ОРАТIВ

УК у Орат.р-

ні/отг смт 

Оратiв/22011

800

38055454

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34311896045134 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ТОМАШПIЛ

Ь

УК у 

Том.р./отг 

смт 

Томашпiль/22

011800

36331505

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34310896045135 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ТУЛЬЧИН

УК у 

Тульч.р./отг 

м.Тульчин/22

011800

37897753

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34319896045136 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ШПИКIВ

УК у 

Тульч.р./отг 

смт 

Шпикiв/2201

1800

37897753

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34318896045137 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ВІЙТІВЦІ

УК у 

Хмільн.р./отг 

с.Війтівці/220

11800

37730494

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34317896045138 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

БАБЧИНЕЦЬ

КА/С.БАБЧИ

НЦI

УК у 

Черн.р./отг 

с.Бабчинцi/22

011800

37248172

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34316896045139 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг м.Гнівань

УК у 

Тиврів.р/отг 

м.Гнівань/220

11800

37337246

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34316896045140 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



отг 

смт.Брацлав

УК у 

Немир.р/отг 

смт.Брацлав/2

2011800

37336738

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34315896045141 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг смт 

Глухівці

УК у 

Козят./отг 

смт 

Глухівц22011

800

37926586

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34314896045142 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг с.Іванів

УК у 

Калинів.р/отг 

с.Іванів22011

800

37503268

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34313896045143 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг с. 

Краснопілка

УК у 

Гайс.р/отг 

с.Краснопілка

/22011800

37957640

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34312896045144 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг с. Кунка

УК у 

Гайсинськ.р./

отг 

с.Кунка/2201

1800

37957640

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34311896045145 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг с. Лука-

Мелешківськ

а

УК у 

Він.р/отг с.Л.-

Мелешків./22

011800

38054712

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34310896045146 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг с. Мурафа

УК у 

Шаргор.р/отг 

с.Мурафа/220

11800

37337796

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34319896045147 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



отг с. Нова 

Гребля

УК у 

Калинів.р/отг 

с.Н.Гребля/22

011800

37503268

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34318896045148 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг с.Росоша

УК у 

Липов.р/отг 

с.Росоша/220

11800

37336986

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34317896045149 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг с. Стара 

Прилука

УК у 

Липов.р/отг 

с.Ст 

Прилука/2201

1800

37336986

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34317896045150 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг с. 

Шляхова

УК у 

Бершад.р/отг 

с.Шляхова/22

011800

37908394

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34316896045151 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг с. 

Якушинці

УК у 

Вінниц.р/отг 

с.Якушинці/2

2011800

38054712

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34315896045152 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті


