
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

ХЕРСОН УК у м Херсоні /м Херсон/22011800 37959779
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045720 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

КАХОВКА
УК у Каховс р-ні/м 

Каховка/22011800
38008980

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896045721 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

НОВА КАХОВКА
УК у м Нов Каховці/м Нова 

Ках/22011800
38053504

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896045722 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

БIЛОЗЕРСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ БIЛОЗЕРКА

УК у Білозер р-ні/Білозер р-

н/22011800
37949011

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045723 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

БЕРИСЛАВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.БЕРИСЛАВ

УК у Берислав р-ні/Берисл р-

н/22011800
37858658

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045724 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ВЕЛИКООЛЕКСАНДРIВС

ЬКИЙ РАЙОН/СМТ 

ВЕЛИКА 

ОЛЕКСАНДРIВКА

УК у В-Олекс р-ні/В-Олекс р-

н/22011800
37920296

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045725 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ ВЕЛИКА 

ЛЕПЕТИХА

УК у В-Лепет р-ні/В-Лепет р-

н/22011800
37743660

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896045726 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті



ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ ВЕРХНIЙ 

РОГАЧИК

УК у В-Рогачик р-ні/В-Рог р-

н/22011800
37879164

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045727 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ВИСОКОПIЛЬСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

ВИСОКОПIЛЛЯ

УК у Високоп р-ні/Високоп р-

н/22011800
37411565

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045728 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ГЕНIЧЕСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ГЕНIЧЕСЬК

УК у Генічес р-ні/Генічес р-

н/22011800
37934859

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045729 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ГОЛА 

ПРИСТАНЬ

УК у Голопр р-ні/Голоприс р-

н/22011800
37953845

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045730 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ГОЛА ПРИСТАНЬ
УК у Голопр р-ні/м Г 

Пристань/22011800
37953845

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045731 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ГОРНОСТАЇВСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

ГОРНОСТАЇВКА

УК у Горност р-ні/Горност р-

н/22011800
37703668

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896045732 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

IВАНIВСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ IВАНIВКА

УК в Іванів р-ні/Іванівск р-

н/22011800
37915328

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896045733 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

КАЛАНЧАЦЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ КАЛАНЧАК

УК у Каланч р-ні/Каланчац р-

н/22011800
37686257

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045734 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті



КАХОВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.КАХОВКА

УК у Каховс р-ні/Каховськ р-

н/22011800
38008980

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045735 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

НИЖНЬОСIРОГОЗЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ НИЖНI 

СIРОГОЗИ

УК у Н-Cірогоз р-ні/Н-Cір р-

н/22011800
37949069

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045736 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

НОВОВОРОНЦОВСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

НОВОВОРОНЦОВКА

УК у Н-Воронц р-ні/Н-Вор р-

н/22011800
38030534

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896045737 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

НОВОТРОЇЦЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

НОВОТРОЇЦЬКЕ

УК у Новотр р-ні/Новотроїц 

рн/22011800
37971178

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045738 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

СКАДОВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.СКАДОВСЬК

УК у Скадовс р-ні/Скадовс р-

н/22011800
37888409

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045739 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ОЛЕШКІВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ОЛЕШКИ

УК в Олешків р-ні/Олешків р-

н/22011800
38045231

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045740 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ЧАПЛИНСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ ЧАПЛИНКА

УК у Чаплинс р-ні/Чаплинс р-

н/22011800
37981783

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045741 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

КОЧУБЕЇВСЬКА/С.КОЧУБ

ЕЇВКА

УК у Високоп.рн/отг 

с.Кочубеї/22011800
37411565

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045742 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті



МУЗИКIВСЬКА/С.МУЗИКI

ВКА

УК у Білозер р-ні/ОТГ с 

Музик/22011800
37949011

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896045743 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

КАЛАНЧАК
УК у Каланч р-ні/ОТГ 

смтКалан/22011800
37686257

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896045744 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

МИРНЕ
УК у Каланч р-ні/ОТГ смт 

Мирн/22011800
37686257

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045745 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ГЛАДКIВСЬКА/С.ГЛАДКI

ВКА

УК у Голопр р-ні/ОТГ с 

Гладк/22011800
37953845

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045746 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ЧЕРВОНОПЕРЕКОПСЬКА/

С-ЩЕ ЗЕЛЕНИЙ ПІД

УК у Каховс р-ні/ОТГ 

сщЗелПід/22011800
38008980

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045747 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ТАВРИЧАНСЬКА/С.ТАВР

ИЧАНКА

УК у Каховс р-ні/ОТГ с 

Таврич/22011800
38008980

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896045748 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ВЕЛИКОКОПАНIВСЬКА/С

.ВЕЛИКI КОПАНI

УК в Олешків р-ні/ОТГ с 

В.Коп/22011800
38045231

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045749 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

АСКАНIЯ-НОВА
УК у Чаплинс р-ні/ОТГ 

смтАНов/22011800
37981783

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045750 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті



ХРЕСТIВСЬКА/С.ХРЕСТIВ

КА

УК у Чаплинс р-ні/ОТГ с 

Хрес/22011800
37981783

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045751 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ГРИГОРIВСЬКА/С.ГРИГО

РIВКА

УК у Чаплинс р-ні/ОТГ 

сГригор/22011800
37981783

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045752 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

ЧАПЛИНКА
УК у Чаплинс р-ні/ОТГ 

смтЧапл/22011800
37981783

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045753 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг смт Білозерка
УК у Білозер р-ні/ОТГ 

смтБіло/22011800
37949011

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896045754 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг с. Станіслав
УК у Білозер р-ні/ОТГ с 

Стан/22011800
37949011

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896045755 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг с. Борозенське
УК у В-Олекс р-ні/ОТГ 

сБороз/22011800
37920296

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045756 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг смт Високопілля
УК у Високоп р-ні/ОТГ 

смтВис/22011800
37411565

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045757 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг с. Бехтери
УК у Голопр р-ні/ОТГ с 

Бехтер/22011800
37953845

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045758 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті



отг с. Долматівка
УК у Голопр р-ні/ОТГ с 

Долмат/22011800
37953845

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896045759 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг с. Чулаківка
УК у Голопр р-ні/ОТГ с 

Чулак/22011800
37953845

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896045760 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг смт Горностаївка
УК у Горност р-ні/ОТГ 

смтГорн/22011800
37703668

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045761 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг с. Костянтинівка
УК у Горност р-ні/ОТГ 

сКостян/22011800
37703668

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045762 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг смт Іванівка
УК в Іванів р-ні/ОТГ смт 

Іван/22011800
37915328

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045763 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг смт Любимівка
УК у Каховс р-ні/ОТГ 

смтЛюбим/22011800
38008980

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045764 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг с. Роздольне
УК у Каховс р-ні/ОТГ с 

Роздол/22011800
38008980

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896045765 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті

отг с. Виноградове
УК в Олешків р-ні/ОТГ с 

Виног/22011800
38045231

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896045766 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті



отг с-ще Ювілейне
УК в Олешків р-ні/ОТГ сщ 

Ювіл/22011800
38045231

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045767 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна інспекція 

України з безпеки на 

наземному транспорті


