
Реквізити рахунків  

для обліку доходів місцевого бюджету  

Вороновицької ОТГ 

Рахунки вступають в дію з 03.01.2020 

Населений пункт Отримувач 

Код 

отримувача 

(ЄДРПОУ) 

Банк отримувача Номер рахунку (IBAN) 

Код 

класифікац

ії доходів 

бюджету 

Найменування коду класифікації доходів 

бюджету 

Наявні

сть 

відомч

ої 

ознаки 

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/11020200 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA628999980334179860000002788 11020200 

Податок на прибуток підприємств 

та фінансових установ комунальної 

власності (АРК, області, міст Києва 

та Севастополя)   

   

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/11020202 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA048999980334159806000002788 11020202 

Податок на прибуток підприємств 

та фінансових установ комунальної 

власності(об'єднаної 

територіальної громади, району у 

місті, міста районного значення, 

села, селища чи їх об'єднань)     

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/13010200 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA128999980314020502000002788 13010200 

Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів 

(крім  рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в 

порядку рубок головного 

користування)     

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/13030200 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA908999980314070507000002788 13030200 

Рентна плата за користування 

надрами для видобування 

корисних копалин місцевого 

значення     

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/14040000 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA658999980314020531000002788 14040000 

Акцизний податок з реалізації 

суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів     



 

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/18010100 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA098999980314020612000002788 18010100 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, 

які є власниками об’єктів житлової 

нерухомості     

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/18010200 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA878999980314070617000002788 18010200 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами,  які 

є власниками об’єктів житлової 

нерухомості   

 

 

   

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/18010300 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA648999980314010512000002788 18010300 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які 

є власниками об'єктів нежитлової 

нерухомості     

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/18010400 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA948999980314080513000002788 18010400 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений  юридичними особами, 

які є власниками об'єктів 

нежитлової нерухомості     

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/18010500 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA028999980334199811000002788 18010500 

Земельний податок з юридичних 

осіб     

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/18010600 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA088999980334169812000002788 18010600 Орендна плата з юридичних осіб     

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/18010700 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA148999980334139813000002788 18010700 Земельний податок з фізичних осіб     

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/18010900 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA508999980334179815000002788 18010900 Орендна плата з фізичних осіб     



ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/18011000 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA938999980314040715000002788 18011000 

Транспортний податок з фізичних 

осіб     

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/18011100 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA028999980314010716000002788 18011100 

Транспортний податок з 

юридичних осіб     

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/18030200 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA308999980334119891000002788 18030200 

Туристичний збір, сплачений 

фізичними особами   

 

 

 

 

   

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/18040100 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA038999980314050514000002788 18040100 

Збір за провадження торговельної 

діяльності (роздрібна торгівля), 

сплачений фізичними особами, що 

справлявся до 1 січня 2015 року     

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/18050300 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA488999980314060698000002788 18050300 Єдиний податок з юридичних осіб      

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/18050400 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA548999980314030699000002788 18050400 Єдиний податок з фізичних осіб      

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/18050500 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA148999980314010664000002788 18050500 

Єдиний податок з 

сільськогосподарських 

товаровиробників,  у яких частка 

сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 відсотків     

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/21010300 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA648999980334139855000002788 21010300 

Частина чистого прибутку (доходу) 

комунальних унітарних 

підприємств та їх об’єднань, що 

вилучається до відповідного 

місцевого бюджету (комунальної 

власності АРК, області, міст Києва 

та Севастополя)     



ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/21010302 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA748999980334119862000002788 21010302 

Частина чистого прибутку (доходу) 

комунальних унітарних 

підприємств та їх об'єднань, що 

вилучається до відповідного 

місцевого бюджету (комунальної 

власності об'єднаної 

територіальної громади, району у 

місті, міста районного значення, 

села, селища чи їх о б'єднань)    

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/21081100 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA508999980314080542000002788 21081100 

Адміністративні штрафи та інші 

санкції     

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/21081500 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA518999980314090561000002788 21081500 

Адміністративні штрафи та 

штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері 

виробництва та обігу алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів     

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/21110000 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA548999980334159848000002788 21110000 

Надходження коштів від 

відшкодування втрат 

сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва     

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/22010300 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA068999980314050501000002788 22010300 

Адміністративний збір за 

проведення державної реєстрації 

юридичних осіб,  фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань     

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/22011100 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA058999980334169825000002788 22011100 

Плата за ліцензії на право 

роздрібної торгівлі алкогольними 

напоями та тютюновими виробами     

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/22011800 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA698999980334119896018002788 22011800 

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності   

 

 

 

 

 

"18" 

Міністер

ство 

охорони 

здоров'я 

України:

  

 

 



 

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/22011800 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA988999980334169896039002788 22011800 

Плата за ліцензії та сертифікати, 

що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності   

"39" 

Фонд 

держав

ного 

майна 

України 

 

 

 

 

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/22012500 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA468999980334199879000002788 22012500 

Плата за надання інших 

адміністративних послуг     

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/22012600 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA598999980314050530000002788 22012600 

Адміністративний збір за 

державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень     

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/22012900 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA148999980314040540000002788 22012900 

Плата за скорочення термінів 

надання послуг у сфері державної 

реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень і 

державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, а 

також плата за надання інших 

платних пос луг, пов’язаних з 

такою державною реєстрацією    

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/22080400 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA178999980334169870000002788 22080400 

Надходження від орендної плати 

за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим 

майном, що перебуває в 

комунальній власності(АРК, 

області, міст Києва та Севастополя)     

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/22090100 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA528999980314040537000002788 22090100 

Державне мито, що сплачується за 

місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за 

оформлення документів на 

спадщину і дарування     



 

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/22090400 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA588999980314010538000002788 22090400 

Державне мито, пов'язане з 

видачею та оформленням 

закордонних паспортів (посвідок) 

та паспортів громадян України   

 

 

 

 

   

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/22130000 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA958999980334189805000002788 22130000 

Орендна плата за водні об’єкти (їх 

частини), що надаються в 

користування на умовах оренди 

Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласними, 

районними, Київською та 

Севастопольською міськими 

державними адміністраціями, 

місцевими радами (області, міст а 

Києва)    

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/24060300 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA628999980314020544000002788 24060300 Інші надходження     

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/24062200 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA038999980314050611000002788 24062200 

Кошти за шкоду, що заподіяна на 

земельних ділянках державної та 

комунальної власності, які не 

надані у користування та не 

передані у власність, внаслідок їх 

самовільного зайняття, 

використання не за цільовим 

призначенням, зняття ґрунтового 

покриву (родюч ого шару ґрунту) 

без спеціального дозволу  

 

 

   



 

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/31030000 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA948999980314151905000002788 31030000 

Кошти від відчуження майна, що 

належить Автономній Республіці 

Крим та майна, що перебуває в 

комунальній власності     

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/33010200 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA668999980314101942000002788 33010200 

Кошти від продажу прав на земельні 

ділянки несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності, 

та прав на земельні ділянки, які 

знаходяться на території Автономної 

Республіки Крим   

 

   

ВОРОНОВИЦЯ 

УК у Він.р/отг смт 

Вороновиця/50110000 38054712 

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.) UA088999980314141931000002788 50110000 

Цільові фонди, утворені 

Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування та 

місцевими органами виконавчої 

влади     

 


