
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

ЛУЦЬК

УК у 

м.Луцьку 

/м.Луцьк/220

11800

38009628

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34311896045026 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ВОЛОДИМИР-

ВОЛИНСЬКИЙ

Вол-Волинс. 

УК/м.Вол-

Волинськ/220

11800

37950294

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34310896045027 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

КОВЕЛЬ

Ковельське 

УК/м.Ковель/

22011800

37788874

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34319896045028 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

НОВОВОЛИНСЬ

К

УК у 

м.Нововол/м.

Нововолинсь

к/22011800

37950540

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34318896045029 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ВОЛОДИМИР-

ВОЛИНСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ВОЛО

ДИМИР-

ВОЛИНСЬКИЙ

Вол-Волинс. 

УК/Вол-

Волинсь.рн/2

2011800

37950294

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34318896045030 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ГОРОХIВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ГОРО

ХIВ

УК у 

Горохів.рн/Го

рохівськ.рн/2

2011800

38031391

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34317896045031 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



IВАНИЧIВСЬКИ

Й РАЙОН/СМТ 

IВАНИЧI

УК у 

Іваничі.рн/Іва

ничівсь.рн/22

011800

37940181

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34316896045032 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

КАМIНЬ-

КАШИРСЬКИЙ 

РАЙОН/М.КАМI

НЬ-

КАШИРСЬКИЙ

УК у Кам-

Каш.рн/Кам-

Каширс.рн/22

011800

37908808

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34315896045033 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

КIВЕРЦIВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.КIВЕР

ЦI

УК у 

Ківерці.рн/Кі

верцівсь.рн/2

2011800

38051994

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34314896045034 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

КОВЕЛЬСЬКИЙ 

РАЙОН/М.КОВЕ

ЛЬ

Ковельське 

УК/Ковельсь

кий 

рн/22011800

37788874

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34313896045035 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЛОКАЧИНСЬКИ

Й РАЙОН/СМТ 

ЛОКАЧI

УК у 

Локачин.рн/Л

окачинськ.рн/

22011800

37986430

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34312896045036 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЛУЦЬКИЙ 

РАЙОН/М.ЛУЦЬ

К

УК у 

Луцьком.рн/Л

уцький 

рн/22011800

38009654

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34311896045037 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЛЮБЕШIВСЬКИ

Й РАЙОН/СМТ 

ЛЮБЕШIВ

УК у 

Любешів.рн/

Любешівськ.р

н/22011800

37751907

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34310896045038 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



ЛЮБОМЛЬСЬКИ

Й 

РАЙОН/М.ЛЮБО

МЛЬ

УК у 

Любомль.рн/

Любомль.рн/

22011800

38031501

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34319896045039 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

МАНЕВИЦЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

МАНЕВИЧI

УК у 

Маневич.рн/

Маневичівс.р

н/22011800

37950857

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34319896045040 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

РАТНIВСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

РАТНЕ

УК у 

Ратнівс.рн/Ра

тнівськи.рн/2

2011800

37821937

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34318896045041 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

РОЖИЩЕНСЬКИ

Й 

РАЙОН/М.РОЖИ

ЩЕ

УК у 

Рожищен.рн/

Рожищенськ.

рн/22011800

37986509

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34317896045042 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

СТАРОВИЖIВСЬ

КИЙ 

РАЙОН/СМТ 

СТАРА 

ВИЖIВКА

УК у 

Ст.Вижі.рн/С

т.Вижівсь.рн/

22011800

37626821

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34316896045043 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ТУРIЙСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

ТУРIЙСЬК

УК у 

Турійсь.рн/Ту

рійський 

рн/22011800

37834092

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34315896045044 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ШАЦЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

ШАЦЬК

УК у 

Шацьком.рн/

Шацький 

рн/22011800

37682912

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34314896045045 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



УСТИЛУГ/

Вол-

Волинс.УК/от

г 

м.Устилуг/22

011800

37950294

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34313896045046 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ГОЛОБИ/

Ковельс.УК/о

тг смт 

Голоби/22011

800

37788874

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34312896045047 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ВЕЛИЦЬКА/С.ВЕ

ЛИЦЬК

Ковельське 

УК/отг 

с.Велицьк/22

011800

37788874

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34311896045048 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЗИМНІВСЬКА/С.

ЗИМНЕ

Вол-

Волинськ.УК/

отг 

с.Зимне/2201

1800

37950294

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34310896045049 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

СМОЛИГIВСЬКА

/С.СМОЛИГIВ

УК у 

Луцьк.рн/отг 

с.Смолигів/22

011800

38009654

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34310896045050 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЛЮБЛИНЕЦЬ

Ковельське 

УК/отг 

Люблинець/2

2011800

37788874

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34319896045051 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ШАЦЬК

УК у 

Шацьком.рн/

отг смт 

Шацьк/22011

800

37682912

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34318896045052 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



ЛИТОВЕЗЬКА/С.

ЛИТОВЕЖ

УК у 

Іваничі.рн/отг 

с.Литовеж/22

011800

37940181

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34317896045053 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ПАВЛIВСЬКА/С.

ПАВЛIВКА

УК у 

Іванич.рн/отг 

с.Павлiвка/22

011800

37940181

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34316896045054 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ПОРОМIВСЬКА/

С.ПОРОМIВ

УК у 

Іваничі.рн/отг 

с.Поромiв/22

011800

37940181

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34315896045055 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ДУБІВСЬКА/С.Д

УБОВЕ

Ковельське 

УК/отг 

с.Дубове/220

11800

37788874

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34314896045056 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ПОВОРСЬКА/С.П

ОВОРСЬК

Ковельське 

УК/отг 

с.Поворськ/2

2011800

37788874

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34313896045057 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

КНЯГИНИНІВСЬ

КА/С.КНЯГИНИ

НОК

УК у 

Луцьк.р/отг 

с.Княгининок

/22011800

38009654

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34312896045058 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ПРИЛIСНЕНСЬК

А/С.ПРИЛIСНЕ

УК у Манев.р-

н/отг 

с.Прилiсне/22

011800

37950857

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34311896045059 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



ЗАБОЛОТТЯ

УК у 

Ратн.рн/отг 

сщ.Заболоття/

22011800

37821937

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34311896045060 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг м. Любомль

УК у 

Любомль.рн/

отг 

м.Любомль/2

2011800

38031501

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34310896045061 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг смт Головне

УК у 

Любомль.рн/

отг 

Головне/2201

1800

38031501

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34319896045062 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг смт Іваничі

УК у 

Іваничі.рн/отг 

Іваничі/22011

800

37940181

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34318896045063 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг смт Колки

УК у 

Маневич.рн/о

тг 

Колки/220118

00

37950857

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34317896045064 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг смт Луків

УК у 

Турійськ.рн/о

тг 

Луків/220118

00

37834092

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34316896045065 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг смт Любешів

УК у 

Любешів.рн/о

тг 

Любешiв/220

11800

37751907

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34315896045066 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



отг смт Турійськ

УК у 

Турійськ.рн/о

тг 

Турiйськ/220

11800

37834092

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34314896045067 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг смт Цумань

УК у 

Ківерців.рн/о

тг 

Цумань/2201

1800

38051994

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34313896045068 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг с. Боратин

УК у 

Луцькому 

рн/отг 

Боратин/2201

1800

38009654

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34312896045069 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг с. Велимче

УК у 

Ратнівськ.рн/

отг 

Велимче/2201

1800

37821937

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34312896045070 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг с. Вишнів

УК у 

Любомль.рн/

отг 

Вишнiв/2201

1800

38031501

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34311896045071 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг с. Городище

УК у 

Луцькому 

рн/отг 

Городище/22

011800

38009654

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34310896045072 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг с. Дубечне

УК у 

Ст.Вижів.рн/

отг 

Дубечне/2201

1800

37626821

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34319896045073 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



отг с. Жидичин

УК у 

Ківерців.рн/о

тг 

Жидичин/220

11800

38051994

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34318896045074 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг с. Забороль

УК у 

Луцькому 

рн/отг 

Забороль/220

11800

38009654

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34317896045075 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг с. Заброди

УК у 

Ратнівськ.рн/

отг 

Заброди/2201

1800

37821937

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34316896045076 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг с. Заріччя

Вол-

Волинськ. 

УК/отг 

Зарiччя/22011

800

37950294

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34315896045077 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг с. Затурці

УК у 

Локачин.рн/о

тг 

Затурцi/22011

800

37986430

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34314896045078 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг с. Колодяжне

Ковельське 

УК/отг 

Колодяжне/2

2011800

37788874

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34313896045079 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг с. Копачівка

УК у 

Рожищен.рн/

отг 

Копачiвка/22

011800

37986509

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34313896045080 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



отг с. Овадне

Вол-

Волинськ. 

УК/отг 

Овадне/22011

800

37950294

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34312896045081 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг с. Рівне

УК у 

Любомль.рн/

отг 

Рiвне/220118

00

38031501

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34311896045082 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг с. Самари

УК у 

Ратнівськ.рн/

отг 

Самари/22011

800

37821937

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34310896045083 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг с. Сереховичі

УК у 

Ст.Виж.рн/от

г 

Сереховичi/2

2011800

37626821

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34319896045084 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг с. Смідин

УК у 

Ст.Вижів.рн/

отг 

Смiдин/22011

800

37626821

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34318896045085 22011800

Плата за ліцензії 

та сертифікати, 

що сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті


