
ДБ

Населений 

пункт
Отримувач

Код 

отримувача

(ЄДРПОУ)

Банк 

отримувача

Номер рахунку 

(IBAN)

Код 

класифікації 

доходів 

бюджету

Найменування коду класифікації 

доходів бюджету

Наявність 

відомчої 

ознаки

отг смт 

Компаніївка

УК у Компан.р-

ні/отг.Компан./

11010100

37323888 Казначейств

о України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA078999980000033

110340011485

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати

отг смт 

Компаніївка

УК у Компан.р-

ні/отг.Компан./

11010200

37323888 Казначейств

о України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA128999980000033

114346011485

11010200 Податок на доходи фізичних осіб з 

грошового забезпечення, грошових 

винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями та особами 

рядового і начальницького складу, що 

сплачується податковими агентами

отг смт 

Компаніївка

УК у Компан.р-

ні/отг.Компан./

11010400

37323888 Казначейств

о України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA328999980000033

118342011485

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку інших ніж 

заробітна плата

отг смт 

Компаніївка

УК у Компан.р-

ні/отг.Компан./

11010500

37323888 Казначейств

о України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA378999980000033

119341011485

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування

отг смт 

Компаніївка

УК у Компан.р-

ні/отг.Компан./

11010501

37323888 Казначейств

о України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA628999980000033

111338011485

11010501 Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами, які не 

підлягають обов’язковому 

декларуванню

Реквізити рахунків 

Сторінка 1



ДБ

отг смт 

Компаніївка

УК у Компан.р-

ні/отг.Компан./

11010900

37323888 Казначейств

о України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA178999980000033

115345011485

11010900 Податок на доходи фізичних осіб від 

оподаткування пенсійних виплат або 

щомісячного довічного грошового 

утримання, що сплачується 

(перераховується) згідно з Податковим 

кодексом України

отг смт 

Компаніївка

УК у Компан.р-

ні/отг.Компан./

13010100

37323888 Казначейств

о України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA598999980000033

117354011485

13010100 Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в 

порядку рубок головного користування

отг смт 

Компаніївка

УК у Компан.р-

ні/отг.Компан./

13020100

37323888 Казначейств

о України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA448999980000033

114357011485

13020100 Рентна плата  за спеціальне 

використання води (крім  рентної плати  

за спеціальне використання води 

водних об'єктів місцевого значення)

отг смт 

Компаніївка

УК у Компан.р-

ні/отг.Компан./

13020300

37323888 Казначейств

о України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA398999980000033

113358011485

13020300 Рентна плата за спеціальне 

використання води для потреб 

гідроенергетики

отг смт 

Компаніївка

УК у Компан.р-

ні/отг.Компан./

13020401

37323888 Казначейств

о України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA348999980000033

112359011485

13020401 Надходження рентної плати за 

спеціальне використання води від 

підприємств житлово-комунального 

господарства (за платежами, що 

розподіляються між державним та 

місцевими бюджетами

отг смт 

Компаніївка

УК у Компан.р-

ні/отг.Компан./

13020600

37323888 Казначейств

о України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA768999980000033

111361011485

13020600 Рентна плата за спеціальне 

використання води в частині 

використання поверхневих вод для 

потреб водного транспорту (крім 

стоянкових і службово-допоміжного 

флотів)

Сторінка 2



ДБ

отг смт 

Компаніївка

УК у Компан.р-

ні/отг.Компан./

13030100

37323888 Казначейств

о України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA868999980000033

116366011485

13030100 Рентна плата за користування надрами 

для видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення

отг смт 

Компаніївка

УК у Компан.р-

ні/отг.Компан./

14021900

37323888 Казначейств

о України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA228999980000033

116344011485

14021900 Пальне

отг смт 

Компаніївка

УК у Компан.р-

ні/отг.Компан./

19010100

37323888 Казначейств

о України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA718999980000033

110362011485

19010100 Екологічний податок, який 

справляється за викиди в атмосферне 

повітря забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами 

забруднення (за винятком викидів в 

атмосферне повітря двоокису вуглецю)

отг смт 

Компаніївка

УК у Компан.р-

ні/отг.Компан./

19010200

37323888 Казначейств

о України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA048999980000033

119363011485

19010200 Надходження від скидів забруднюючих 

речовин безпосередньо у водні об'єкти 

отг смт 

Компаніївка

УК у Компан.р-

ні/отг.Компан./

19010300

37323888 Казначейств

о України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA968999980000033

118364011485

19010300 Надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього 

місцях чи на об'єктах, крім розміщення 

окремих видів відходів як вторинної 

сировини 

отг смт 

Компаніївка

УК у Компан.р-

ні/отг.Компан./

19050200

37323888 Казначейств

о України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA558999980000033

119329011485

19050200 Інші збори за забруднення 

навколишнього природного 

середовища до Фонду охорони 

навколишнього природного 

середовища

отг смт 

Компаніївка

УК у Компан.р-

ні/отг.Компан./

24062100

37323888 Казначейств

о України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA978999980000033

118331011485

24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про 

охорону навколишнього природного 

середовища внаслідок господарської 

та іншої діяльності

Сторінка 3



ДБ

отг смт 

Компаніївка

УК у Компан.р-

ні/отг.Компан./

22012500

37323888 Казначейств

о України 

(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA828999980000034

317324010657

22012500 Плата за надання інших 

адміністративних послуг

"10" 

Державна 

міграційна 

служба 

України

Сторінка 4


