
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

СУМИ
УК у 

м.Сумах/м.Суми/22011800
37970593

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896145052 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

ОХТИРКА
Охтирське 

УК/м.Охтирка/22011800
37981563

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896145053 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

ГЛУХIВ
Глухiвське 

УК/м.Глухiв/22011800
37437431

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896145054 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

КОНОТОП
Конотопське 

УК/м.Конотоп/22011800
37784555

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896145055 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

ЛЕБЕДИН
Лебединське 

УК/м.Лебедин/22011800
37345566

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896145056 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

РОМНИ
Роменське 

УК/м.Ромни/22011800
37929744

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896145057 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

ШОСТКА
Шосткинське 

УК/м.Шостка/22011800
37512251

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896145058 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

ОХТИРСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ОХТИРКА

Охтирське УК/Охтирський р-

н/22011800
37981563

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896145060 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

БIЛОПIЛЬСЬКИЙ 

РАЙОН/М.БIЛОПIЛЛЯ

УК 

Бiлопільск.р./Бiлопільск.р/2

2011800

38020201
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896145061 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті



БУРИНСЬКИЙ 

РАЙОН/М.БУРИНЬ

УК Буринському 

р/Буринський p/22011800
37352463

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896145062 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

ВЕЛИКОПИСАРIВСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ ВЕЛИКА 

ПИСАРIВКА

УК Великопис.р/В-

Писарiвськ.р/22011800
36524114

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896145063 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

ГЛУХIВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ГЛУХIВ

Глухiвське УК/Глухiв.р-

н/22011800
37437431

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896145064 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

КОНОТОПСЬКИЙ 

РАЙОН/М.КОНОТОП

Конотопське УК/Конот.р-

н/22011800
37784555

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896145065 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

КРАСНОПIЛЬСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ КРАСНОПIЛЛЯ

УК Краснопiль.р/Красноп.р-

н/22011800
37938125

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896145066 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

КРОЛЕВЕЦЬКИЙ 

РАЙОН/М.КРОЛЕВЕЦЬ

УК 

Кролевець.р/Кролевецький 

р/22011800

37824985
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896145059 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ЛЕБЕДИН

Лебединське УК/Лебедин.р-

н/22011800
37345566

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896145067 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

ЛИПОВОДОЛИНСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ ЛИПОВА 

ДОЛИНА

УК Л-Долинськ.р/Л. 

Долинск.р/22011800
37654293

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896145068 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

НЕДРИГАЙЛIВСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ НЕДРИГАЙЛIВ

УК 

Недригайл.р/Недригайлiв.р./

22011800

37427397
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896145069 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

ПУТИВЛЬСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ПУТИВЛЬ

УК 

Путивльсь.р/Путивльський 

р/22011800

37235451
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896145070 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті



РОМЕНСЬКИЙ 

РАЙОН/М.РОМНИ

Роменське УК/Роменський р-

н/22011800
37929744

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896145071 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

СЕРЕДИНО-БУДСЬКИЙ 

РАЙОН/М.СЕРЕДИНО-БУДА

УК С-Будсько.р/С-

Будський.р-н/22011800
37630780

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896145072 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

СУМСЬКИЙ РАЙОН/М.СУМИ
УК Сумському р/Сумський 

р/22011800
37970621

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896145073 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ 

РАЙОН/М.ТРОСТЯНЕЦЬ

УК 

Тростянецьк.р/Тростянецьк

и/22011800

37344688
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896145074 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

ШОСТКИНСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ШОСТКА

Шосткинське 

УК/Шосткинський 

р/22011800

37512251
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896145075 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

ЯМПIЛЬСЬКИЙ РАЙОН/СМТ 

ЯМПIЛЬ

УК Ямпiльському 

р/Ямпiльський/22011800
36789180

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896145076 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

БЕРЕЗIВСЬКА/С.БЕРЕЗА
Глухiвське УК/отг 

с.Береза/22011800
37437431

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896145077 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

ДРУЖБА
УК Ямпiльському р/отг 

Дружба/22011800
36789180

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896145078 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

ЗНОБ-НОВГОРОДСЬКЕ
УК С-Будс.р/отг Зноб-Новг-

ке/22011800
37630780

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896145079 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

КИРИКIВКА
УК Великописа.р/отг 

Кириківка/22011800
36524114

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896145080 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті



МИКОЛАЇВКА
УК Бiлопіл.р./отг 

Миколаївка/22011800
38020201

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896145081 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

НЕДРИГАЙЛIВ
УК Недригайл.р/отг Недр-

йлів/22011800
37427397

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896145082 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

ХОТIНЬ
УК Сумському р/отг 

Хотінь/22011800
37970621

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896145083 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

ШАЛИГИНЕ
Глухiвське УК/отг 

Шалигине/22011800
37437431

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896145084 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

БЕЗДРИЦЬКА/С.БЕЗДРИК
УК Сумському р/отг 

с.Бездрик/22011800
37970621

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896145085 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

БОРОМЛЯНСЬКА/С.БОРОМЛЯ
УК Тростянецьк.р/отг 

Боромля/22011800
37344688

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896145086 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

ГРУНСЬКА/С.ГРУНЬ
Охтирське УК/отг 

с.Грунь/22011800
37981563

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896145087 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

МИКОЛАЇВКА
УК Сумському р/отг с.Мик-

ївка/22011800
37970621

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896145088 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

МИРОПIЛЬСЬКА/С.МИРОПIЛЛ

Я

УК Краснопiл.р/отг 

Миропілля/22011800
37938125

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896145089 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА/С.НИ

ЖНЯ СИРОВАТКА

УК Сумськом.р/отг Н. Сир-

тка/22011800
37970621

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34311896145090 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті



отг с. Вільшана отг с. Вільшана22011800 37427397
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34310896145091 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

отг м. Кролевець отг м. Кролевець22011800 37824985
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896145092 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

отг смт Краснопілля
отг смт 

Краснопілля22011800
37938125

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896145093 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

отг с. Бочечки отг с. Бочечки22011800 37784555
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896145094 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

отг м. Буринь отг м. Буринь22011800 37352463
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896145095 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

отг смт Дубов’язівка
отг смт 

Дубов’язівка22011800
37784555

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896145096 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

отг с. Коровинці отг с. Коровинці22011800 37427397
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34314896145097 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

отг с. Комиші отг с. Комиші22011800 37981563
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34313896145098 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

отг с. Чернеччина отг с. Чернеччина22011800 37981563
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34312896145099 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 Слобода
отг с. Нова 

Слобода22011800
37235451

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34319896145100 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті



отг смт Степанівка отг смт Степанівка22011800 37970621
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34318896145101 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

отг м. Тростянець отг м. Тростянець22011800 37344688
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34317896145102 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

отг с. Верхня Сироватка
отг с. Верхня 

Сироватка22011800
37970621

Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34316896145103 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті

отг смт Чупахівка отг смт Чупахівка22011800 37981563
Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
899998 34315896145104 22011800

Плата за ліцензії та 

сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення 

діяльності

"45" Державна 

інспекція України з 

безпеки на наземному 

транспорті


