
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

АНТРАЦИТ
Антрацит-ке 

УК/М.АНТРАЦИТ/22011800
37983403

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045991 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

АНТРАЦИТIВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.АНТРАЦИТ

Антрацит-ке УК/АНТРАЦИТ Р-

Н/22011800
37983403

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045987 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

БIЛОВОДСЬКИЙ РАЙОН/СМТ 

БIЛОВОДСЬК

УК у Білов.р-ні/БIЛОВОД. Р-

Н/22011800
37336169

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045837 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг смт Біловодськ
УК у Білов.р./ОТГ смт.Білов-

к/22011800
37336169

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045850 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



БIЛОКУРАКИНСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ БIЛОКУРАКИНЕ

УК у Білок.р-ні/БIЛОКУРАК.Р-

Н/22011800
38016022

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896045841 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

БIЛОКУРАКИНЕ
УК у Біл.рн/отг смт 

Білокурак22011800
38016022

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045848 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

СОРОКИНЕ
Сорокинське 

УК/М.Сорокинське/22011800
37907322

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045994 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

СОРОКИНСЬКИЙ 

РАЙОН/М.КРАСНОДОН

Сорокинське УК/СОРОКИН.Р-

Н/22011800
37907322

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896145000 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



КРЕМIНСЬКИЙ 

РАЙОН/М.КРЕМIННА

УК у Кремін.р-ні/КРЕМІНС.Р-

Н/22011800
37796309

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045842 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг смт Красноріченське
УК у Крем.р/ОТГсмт.Краснор-

ке/22011800
37796309

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045849 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЛУТУГИНСКИЙ 

РАЙОН/М.ЛУТУГИНЕ

УК у Лутуг.р-ні/ЛУТУГИНСК.Р-

Н/22011800
38030309

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896145001 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

МАРКIВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ 

МАРКIВКА

УК у Марків.р-ні/МАРКIВС.Р-

Н/22011800
38043302

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896045771 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



МIЛОВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ 

МIЛОВЕ

УК у Мілов.р-ні/МIЛОВСЬК Р-

Н/22011800
36870575

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896045840 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

НОВОАЙДАРСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ НОВОАЙДАР

УК у Новоайд.р-ні/НОВОАЙД Р-

Н/22011800
37895134

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896045838 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

НОВОПСКОВСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ НОВОПСКОВ

УК у Новоп.р-ні/НОВОПСКОВ.Р-

Н/22011800
37942461

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045770 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

НОВОПСКОВ
УК у Нов.рн/отг смт 

Новопсков/22011800
37942461

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045847 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



ПЕРЕВАЛЬСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ПЕРЕВАЛЬСЬК

УК у Перев.р-ні/ПЕРЕВАЛ.Р-

Н/22011800
37934445

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045984 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ПОПАСНЯНСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ПОПАСНА

УК у Попасн.р-ні/ПОПАСН.Р-

Н/22011800
37928777

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045843 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

СВАТIВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.СВАТОВЕ

УК у Сватів.р-ні/СВАТ-КИЙ Р-

Н/22011800
37928384

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896145002 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг смт Нижня Дуванка

УК у 

Сват.р./ОТГсмт.Н.Дуванка/220118

00

37928384
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896145005 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



СЛОВ'ЯНОСЕРБСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

СЛОВ'ЯНОСЕРБСЬК

УК у Слов-му р-ні/СЛОВ`ЯН.Р-

Н/22011800
37969169

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896145003 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ СТАНИЧНО-

ЛУГАНСЬКЕ

УК у Ст.-Луг.р-ні/СТ.-ЛУГ.Р-

Н/22011800
37983540

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896045845 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

СТАРОБIЛЬСЬКИЙ 

РАЙОН/М.СТАРОБIЛЬСК

УК у Старобіл.р-ні/СТАРОБ.Р-

Н/22011800
37858396

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045844 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЧМИРIВСЬКА/С.ЧМИРIВКА
УК у Староб.р./отг 

с.Чмирівка/22011800
37858396

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896145004 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



ТРОЇЦЬКИЙ РАЙОН/СМТ 

ТРОIЦЬКЕ

УК у Троїцьк.р-ні/ТРОЇЦЬК.Р-

Н/22011800
37981102

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045846 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг смт Троїцьке
УК у Троїц.р/ОТГ 

смт.Троїцьке/22011800
37981102

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045985 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг с.Привілля
УК у Троїц.р-н/ОТГ 

с.Привілля/22011800
37981102

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896145006 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

АЛЧЕВСЬК

УК у 

м.Алчевську/М.АЛЧЕВСЬК/22011

800

37907097
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896045993 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



БРЯНКА
УК у 

м.Брянці/М.БРЯНКА/22011800
37780550

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896045992 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ХРУСТАЛЬНИЙ

УК у 

м.Хрустальному/М.ХРУСТ220118

00

37983618
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045995 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ГОЛУБІВКА
УК у м.Голубівці 

/М.Голубівка/22011800
37325108

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896045986 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЛИСИЧАНСЬК

УК у 

м.Лисичан./М.ЛИСИЧАНСЬК/220

11800

37800278
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896045768 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



ПЕРВОМАЙСЬК
УК у м.Первом-

ку/М.ПЕРВОМАЙС./22011800
37736894

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045996 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

РОВЕНЬКИ

УК у 

м.Ровеньки/М.РОВЕНЬКИ/220118

00

37953384
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896045997 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

РУБIЖНЕ

УК у 

м.Рубіжному/М.РУБIЖНЕ/220118

00

37904431
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896045769 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ДОВЖАНСЬК
УК у м.Довжан-

ку/М.ДОВЖАНСЬК22011800
37871265

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896045998 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



СЄВЕРОДОНЕЦЬК

УК у 

м.Сєвєродон./М.СЄВЄРОД./22011

800

37944909
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896045839 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

КАДІЇВКА
УК у 

м.Кадіївці/М.КАДІЇВКА/22011800
37976658

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045999 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЖОВТНЕВИЙ
УК у Жовтневому р-ні/ЖОВТ.Р-

Н/22011800
37991477

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896045988 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

АРТЕМIВСЬКИЙ
УК у м.Луганську/АРТЕМIВС.Р-

Н/22011800
37991503

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896045983 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



КАМ'ЯНОБРIДСЬКИЙ
УК у м.Луганську/КАМ`ЯНОБ.Р-

Н/22011800
37991503

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045989 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЛЕНIНСЬКИЙ
УК у м.Луганську/ЛЕНIНСЬК.Р-

Н/22011800
37991503

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896045990 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті


