
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

ЗАКАРПАТСЬКА 

ОБЛАСТЬ/М.УЖГО

РОД

ГУК у 

Закарп.обл/Закарп. 

обл./22011800

37975895

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34314896045001 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

УЖГОРОД

УК у 

м.Ужгороді/м.Ужгор

од/22011800

38015610

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34313896045002 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

МУКАЧЕВО

Мукачiвське 

УК/м.Мукачево/2201

1800

37958089

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34312896045003 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ХУСТ
УК у Хуст. 

р/м.Хуст/22011800
37891119

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34311896045004 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

БЕРЕГОВО

УК у Берегiв. 

р/м.Берегово/2201180

0

37809658

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34310896045005 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

БЕРЕГIВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.БЕРЕГОВ

О

УК у Берегiв. 

р/Берегів. р-

н/22011800

37809658

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34319896045006 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯН

СЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

ВЕЛИКИЙ 

БЕРЕЗНИЙ

УК у 

В.Березн.р/В.Березн. 

р-н/22011800

37321477

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34318896045007 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ВИНОГРАДIВСЬКИ

Й 

РАЙОН/М.ВИНОГР

АДIВ

УК у Виногр. 

р/Виноград. р-

н/22011800

37713243

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34317896045008 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ВОЛОВЕЦЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

ВОЛОВЕЦЬ

УК у Волов. 

р/Воловецький р-

н/22011800

38035904

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34316896045009 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

IРШАВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.IРШАВА

УК в Iршав. 

р/Iршавський р-

н/22011800

37720989

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34316896045010 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

МIЖГIРСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

МIЖГIР'Я

УК у Мiжгiр. 

р/Міжгірськ. р-

н/22011800

38024468

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34315896045011 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

МУКАЧЕВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.МУКАЧЕ

ВО

Мукачiвське 

УК/Мукачів. р-

н/22011800

37958089

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34314896045012 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ПЕРЕЧИНСЬКИЙ 

РАЙОН/СМТ 

ПЕРЕЧИН

УК у Переч. 

р/Перечинськ. р-

н/22011800

37916557

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34313896045013 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



РАХIВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.РАХIВ

УК у Рахiв. 

р/Рахівський р-

н/22011800

37862638

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34312896045014 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

СВАЛЯВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.СВАЛЯВ

А

УК у Сваляв. 

р/Свалявськ. р-

н/22011800

37916934

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34311896045015 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ТЯЧIВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ТЯЧIВ

УК у Тячiв. 

р/Тячівський р-

н/22011800

38028923

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34310896045016 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

УЖГОРОДСЬКИЙ 

РАЙОН/М.УЖГОРО

Д

УК в Ужгор. 

р/Ужгородськ. р-

н/22011800

38015605

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34319896045017 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ЧОП
УК в Ужгор. 

р/м.Чоп/22011800
38015605

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34318896045018 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ХУСТСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ХУСТ

УК у Хуст. 

р/Хустський р-

н/22011800

37891119

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34317896045019 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ВIЛЬХІВСЬКА/С.ВI

ЛЬХIВЦI

УК у Тячiв.рн/отг 

с.Вільхівці/22011800
38028923

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34317896045020 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті



ТЯЧIВ
УК у Тячiв.рн/отг 

м.Тячів/22011800
38028923

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34316896045021 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

ПОЛЯНСЬКА/С.ПО

ЛЯНА

УК у Сваляв. рн/отг 

с.Поляна/22011800
37916934

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34315896045022 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг м. Іршава
УК в Iршав. р/отг. 

м.Iршава/22011800
37720989

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34314896045023 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг м. Перечин
УК у Переч. р/отг. 

м.Перечин/22011800
37916557

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34313896045024 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті

отг с. Баранинці

УК в Ужгор.р/отг. 

с.Баранинці/2201180

0

38015605

Казначейство 

України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 34312896045025 22011800

Плата за 

ліцензії та 

сертифікати, 

що 

сплачується 

ліцензіатами за 

місцем 

здійснення 

діяльності

"45" 

Державна 

інспекція 

України з 

безпеки на 

наземному 

транспорті


