
Отримувач

Код 

отримувача

(ЄДРПОУ)

Банк отримувача Номер рахунку (IBAN)

Код 

класифікації 

доходів 

бюджету

Найменування коду класифікації доходів бюджету

ГУК у Черніг.обл/Чернігів.обл/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA358999980314050537000025001 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/Деснянс.р-н/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA108999980314090537000025003 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/Новозав.р-н/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA348999980314060537000025004 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг с-щ Десна/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA568999980314030537000025623 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг с-щ Параф/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA318999980314070537000025625 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг с.Вертіїв/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA798999980314010537000025627 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг с.Кіпті/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA548999980314050537000025629 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг с.Макіївк/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA468999980314080537000025631 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг м.Батурин/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA948999980314020537000025633 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг м.Остер/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA698999980314060537000025635 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг с-щ Короп/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA208999980314000537000025637 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг м.Корюків/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA928999980314040537000025639 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг с-щ Лосин/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA848999980314070537000025641 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг с.Мрин/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA358999980314010537000025643 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

Реквізити рахунків 

для обліку доходів місцевих бюджетів на 2021 рік

по Чернігівській області

Додаток 8



ГУК у Черніг.обл/тг м.Носівка/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA108999980314050537000025645 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг с-щГончар/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA828999980314090537000025647 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг с-щ М-Коц/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA338999980314030537000025649 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг с.Іванівк/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA258999980314060537000025651 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг м.Сновськ/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA738999980314000537000025653 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг с.Комарів/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA488999980314040537000025655 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг с-щ Козел/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA238999980314080537000025657 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг м. Мена/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA718999980314020537000025659 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг с.Новобас/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA638999980314050537000025661 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг м. Бобров/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA388999980314090537000025663 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг с.Плиски/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA868999980314030537000025665 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг с.Тупичів/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA618999980314070537000025667 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг м.Ічня/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA128999980314010537000025669 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг с-щ Кулик/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA048999980314040537000025671 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг с.Малодів/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA768999980314080537000025673 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг с-щ Любеч/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA278999980314020537000025675 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг м.Семенів/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA028999980314060537000025677 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування



ГУК у Черніг.обл/тг с-щ Сосн/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA508999980314000537000025679 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг с-щ Срібн/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA428999980314030537000025681 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг с-щ Талал/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA178999980314070537000025683 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг с-щ Холми/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA658999980314010537000025685 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг с-щ Олиш/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA408999980314050537000025687 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг с.Височан/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA158999980314090537000025689 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг с-щ Варва/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA808999980314020537000025691 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг м.Городня/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA558999980314060537000025693 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг с-щ Линов/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA068999980314000537000025695 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг м.Борзна/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA788999980314040537000025697 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг c.Киїнка/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA048999980314020537000025701 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг cН.Бiлоус/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA768999980314060537000025703 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг м.Ніжин/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA028999980314040537000025707 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг м.Н-Сівер/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA748999980314080537000025709 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг м.Бахмач/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA428999980314010537000025711 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг с-щ Дмитр/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA178999980314050537000025713 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг с-щ Понор/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA898999980314090537000025715 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування



ГУК у Черніг.обл/тг с-щ Берез/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA408999980314030537000025717 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг c.Крути/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA158999980314070537000025719 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг cТалалаїв/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA808999980314000537000025721 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг с-щ Ладан/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA558999980314040537000025723 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг c.Сухопол/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA308999980314080537000025725 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг c.Яблунiв/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA788999980314020537000025727 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг с-щДобрян/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA538999980314060537000025729 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг с-щ Рiпки/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA458999980314090537000025731 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг c.Киселiв/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA938999980314030537000025733 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг с-щСеднiв/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA688999980314070537000025735 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг м.Прилуки/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA198999980314010537000025737 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

ГУК у Черніг.обл/тг мЧернiгiв/22090100 37972475 Казначейство 

України(ел. адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA918999980314050537000025739 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування


