
Код
обл.

Населений пункт Отримувач
Код отримувача

(ЄДРПОУ)
Банк отримувача Номер рахунку (IBAN)

Код класифікації доходів 
бюджету

Найменування коду класифікації доходів бюджету Наявність відомчої ознаки

1 ЛЬВIВСЬКА 
ОБЛАСТЬ

ГУК Львiв/Львів. 
обл/11011000

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA288999980313090063000013001 11011000 Військовий збір "00" Без деталізації за відомчою ознакою

2 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/11010100

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA898999980333159340000013849 11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку у 
вигляді заробітної плати

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

3 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/11010200

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA768999980333179346000013849 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

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

4 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/11010400

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA288999980333199342000013849 11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку інших 
ніж заробітна плата

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

5 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/11010500

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA958999980333129341000013849 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
фізичними особами за результатами річного декларування

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

6 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/11010501

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA368999980333129338000013849 11010501 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
фізичними особами, які не підлягають обов’язковому 
декларуванню

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

7 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/11020200

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA158999980334159860000013849 11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності (АРК, області, міст Києва та 
Севастополя)

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

8 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/11020201

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA218999980334129861000013849 11020201 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності (району)

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

9 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/11020202

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA548999980334139806000013849 11020202 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності (міської/селищної/сільської 
територіальної громади)

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

10 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/11020300

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA428999980333129312000013849 11020300 Податок на прибуток підприємств, створених за участю 
іноземних інвесторів

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

11 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/11020400

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA728999980333199313000013849 11020400 Податок на прибуток від здійснення букмекерської 
діяльності та азартних ігор (у тому числі казино)

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

12 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/11020500

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA788999980333169314000013849 11020500 Податок на прибуток іноземних юридичних осіб "00" Без деталізації за відомчою ознакою

13 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/11020600

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA848999980333139315000013849 11020600 Податок на прибуток банківських організацій, включаючи 
філіали аналогічних організацій, розташованих на території 
України

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

14 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/11020700

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA908999980333109316000013849 11020700 Податок на прибуток страхових організацій, включаючи 
філіали аналогічних організацій, розташованих на території 
України

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

15 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/11021000

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA298999980333149318000013849 11021000 Податок на прибуток підприємств, який сплачують інші 
платники

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

16 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/11021600

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA278999980333189323000013849 11021600 Податок на прибуток фінансових установ, включаючи 
філіали аналогічних організацій, розташованих на території 
України, за винятком страхових організацій

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

17 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/11022000

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA718999980313161219000013849 11022000 Податок на прибуток підприємств електроенергетичної, 
нафтогазової, вугільної галузей, що залучається до 
розрахунків на виконання положень частини другої статті 21 
Закону України «Про Державний бюджет України на 
2018 рік»

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

18 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/12020100

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA608999980334109807000013849 12020900 Податок з власників наземних, водних транспортних засобів 
та інших самохідних машин і механізмів

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

Реквізити рахунків для зарахування податків, зборів та інших доходів до державного та місцевого бюджетів на 2022 рік по Бібрській  міській територіальній громаді



19 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/13010100

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA928999980333129354000013849 13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 
користування

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

20 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/13010200

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA628999980314000502000013849 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)

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

21 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/13020100

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA378999980333139357000013849 13020100 Рентна плата  за спеціальне використання води (крім  
рентної плати  за спеціальне використання води водних 
об'єктів місцевого значення)

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

22 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/13020200

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA988999980314040504000013849 13020200 Рентна плата за спеціальне використання води водних 
об'єктів місцевого значення

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

23 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/13020300

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA438999980333109358000013849 13020300 Рентна плата за спеціальне використання води для потреб 
гідроенергетики

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

24 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/13020400

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA078999980314010505000013849 13020400 Надходження  рентної плати за спеціальне використання 
води від підприємств житлово-комунального господарства

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

25 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/13020401

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA738999980333179359000013849 13020401 Надходження рентної плати за спеціальне використання 
води від підприємств житлово-комунального господарства 
(за платежами, що розподіляються між державним та 
місцевими бюджетами

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

26 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/13020600

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA058999980333109361000013849 13020600 Рентна плата за спеціальне використання води в частині 
використання поверхневих вод для потреб водного 
транспорту (крім стоянкових і службово-допоміжного 
флотів)

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

27 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/13030100

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA838999980333159366000013849 13030100 Рентна плата за користування надрами для видубування 
інших корисних копалин загальнодержавного значення

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

28 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/13030700

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA588999980333109390000013849 13030700 Рентна плата за користування надрами для видобування 
нафти

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

29 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/13030800

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA888999980333179391000013849 13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування 
природного газу

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

30 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/13030900

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA948999980333149392000013849 13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування 
газового конденсату

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

31 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/13031000

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA858999980333149334000013849 13031000 Рентна плата за користування надрами для видобування 
бурштину

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

32 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/13031500

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA948999980333119322000013849 13031500 Рентна плата  за користування надрами для видобування 
кам'яного вугілля коксівного та енергетичного

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

33 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/13031600

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA698999980333199326000013849 13031600 Рентна плата  за користування надрами для видобування 
залізних руд

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

34 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/13030200

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA438999980314050507000013849 13040100 Рентна плата за користування надрами для видобування 
корисних копалин місцевого значення

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

35 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/13030600

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA798999980314090509000013849 13040200 Рентна плата  за користування надрами в цілях, не 
пов'язаних з видобуванням корисних копалин

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

36 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/13070100

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA678999980334119897000013849 13070100 Плата за спеціальне використання диких тварин "00" Без деталізації за відомчою ознакою

37 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/13070200

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA978999980334189898000013849 13070200 Плата за спеціальне використання рибних та інших водних 
ресурсів

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

38 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/14020800

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA788999980313171212000013849 14020800 Транспортні засоби "00" Без деталізації за відомчою ознакою

39 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/14021900

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA408999980333139344000013849 14021900 Пальне "00" Без деталізації за відомчою ознакою

40 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/14040000

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA188999980314000531000013849 14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів

"00" Без деталізації за відомчою ознакою



41 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/18010100

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA598999980314000612000013849 18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів 
житлової нерухомості

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

42 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/18010200

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA408999980314050617000013849 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами,  які є власниками об’єктів 
житлової нерухомості

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

43 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/18010300

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA418999980314090512000013849 18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

44 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/18010400

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA478999980314060513000013849 18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

45 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/18010500

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA528999980334179811000013849 18010500 Земельний податок з юридичних осіб "00" Без деталізації за відомчою ознакою

46 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/18010600

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA588999980334149812000013849 18010600 Орендна плата з юридичних осіб "00" Без деталізації за відомчою ознакою

47 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/18010700

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA648999980334119813000013849 18010700 Земельний податок з фізичних осіб "00" Без деталізації за відомчою ознакою

48 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/18010900

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA038999980334159815000013849 18010900 Орендна плата з фізичних осіб "00" Без деталізації за відомчою ознакою

49 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/18011000

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA468999980314020715000013849 18011000 Транспортний податок з фізичних осіб "00" Без деталізації за відомчою ознакою

50 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/18011100

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA768999980314090716000013849 18011100 Транспортний податок з юридичних осіб "00" Без деталізації за відомчою ознакою

51 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/18020100

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA458999980334199888000013849 18020100 Збір за місця для паркування транспортних засобів, 
сплачений юридичними особами

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

52 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/18020200

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA518999980334169889000013849 18020200 Збір за місця для паркування транспортних засобів, 
сплачений фізичними особами

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

53 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/18030100

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA748999980334129890000013849 18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами "00" Без деталізації за відомчою ознакою

54 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/18030200

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA078999980334199891000013849 18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами "00" Без деталізації за відомчою ознакою

55 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/18050300

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA988999980314040698000013849 18050300 Єдиний податок з юридичних осіб "00" Без деталізації за відомчою ознакою

56 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/18050400

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA078999980314010699000013849 18050400 Єдиний податок з фізичних осіб "00" Без деталізації за відомчою ознакою

57 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/18050500

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA888999980314090664000013849 18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  
у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 
попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

58 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/19010100

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA358999980333179362000013849 19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в 
атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними 
джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне 
повітря двоокису вуглецю)

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

59 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/19010200

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA418999980333149363000013849 19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин 
безпосередньо у водні об'єкти 

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

60 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/19010300

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA478999980333119364000013849 19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально 
відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення 
окремих видів відходів як вторинної сировини 

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

61 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/19010400

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA758999980313171225000013849 19010400 Екологічний податок, який справляється за утворення 
радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або 
тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх 
виробниками понад установлений особливими умовами 
ліцензій строк 

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

62 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/19050100

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA818999980333139328000013849 19050100 Надходження коштів від енергопідприємств до Державного 
фонду охорони навколишнього природного середовища

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

63 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/19050200

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA878999980333109329000013849 19050200 Інші збори за забруднення навколишнього природного 
середовища до Фонду охорони навколишнього природного 
середовища

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

64 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/19050300

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA378999980333169330000013849 19050300 Надходження від сплати збору за забруднення 
навколишнього природного середовища фізичними особами

"00" Без деталізації за відомчою ознакою



65 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/21010300

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA178999980334119855000013849 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)

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

66 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/21010301

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA538999980334159857000013849 21010301 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 
підприємств та їх об'єднань, що вилучається до 
відповідного місцевого бюджету (комунальної власності 
району)

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

67 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/21010302

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA518999980334199862000013849 21010302 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 
підприємств та їх об'єднань, що вилучається до 
відповідного місцевого бюджету (комунальної власності 
міської/селищної/сільської територіальної громади)

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

68 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/21011000

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA948999980313121220000013849 21011000 Надходження від підприємств електроенергетичної, 
нафтогазової, вугільної галузей дивідендів (доходу), 
нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у 
статутних капіталах яких є державна власність, що 
залучаються до розрахунків на виконання положень 
частини другої статті 21 Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2018 рік»

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

69 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/21011100

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA278999980313191221000013849 21011100 Надходження від підприємств електроенергетичної, 
нафтогазової, вугільної галузей із сплати частини чистого 
прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх 
об'єднань, який вилучається до державного бюджету 
відповідно до закону, що залучаються до розрахунків на 
виконання положень частини другої статті 21 Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

70 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/21081100

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA638999980313070106000013849 21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції "00" Без деталізації за відомчою ознакою

71 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/21081100

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA038999980314060542000013849 21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції "00" Без деталізації за відомчою ознакою

72 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/21081500

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA048999980314070561000013849 21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

73 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/21081900

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA888999980313020075000013849 21081900 Штрафні (фінансові) санкції за порушення установленого 
законодавством порядку проведення розрахункових 
операцій із застосуванням реєстраторів розрахункових 
операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових 
операцій, у тому числі для перерахування покупцям 
(споживачам) компенсації частини сум зазначених санкцій у 
порядку, визначеному законодавством

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

74 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/22010500

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA138999980334169892000013849 22010500 Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, 
коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту 
виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв, 
тютюнових виробів та рідин, що використовуються в 
електронних сигаретах

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

75 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/22010600

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA198999980334139893000013849 22010600 Плата за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом 
етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, 
спиртом етиловим ректифікованим плодовим

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

76 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/22011000

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA558999980334179895000013849 22011000 Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними 
напоями, тютюновими виробами та рідинами, що 
використовуються в електронних сигаретах

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

77 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/22011100

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA558999980334149825000013849 22011100 Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними 
напоями, тютюновими виробами та рідинами, що 
використовуються в електронних сигаретах

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

78 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/22013100

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA098999980334129816000013849 22013100 Плата за ліцензії на виробництво пального "00" Без деталізації за відомчою ознакою

79 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/22013200

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA078999980334169821000013849 22013200 Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним "00" Без деталізації за відомчою ознакою

80 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/22013300

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA198999980334109823000013849 22013300 Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним "00" Без деталізації за відомчою ознакою



81 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/22013400

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA068999980334129829000013849 22013400 Плата за ліцензії на право зберігання пального "00" Без деталізації за відомчою ознакою

82 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/24020000

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA748999980313060132000013849 24020000 Кошти від реалізації майна і надходження національної та 
іноземної валюти, конфіскованих за рішенням суду за 
вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією 
правопорушення (крім надходжень до цільового фонду для 
забезпечення оборони і безпеки держави)

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

83 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/24111100

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA268999980313151229000013849 24111100 Відсотки за користування пільговим довгостроковим 
державним кредитом, наданим внутрішньо переміщеним 
особам, учасникам проведення антитерористичної операції 
(АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних 
сил (ООС) на придбання житла, і пеня за порушення строку 
платежу з погашення кредиту

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

84 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/31010200

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)

UA988999980314070574000013849 31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, 
спадкового майна, майна, одержаного територіальною 
громадою в порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

85 Бібрська міська ТГ ГУК Львiв/Бібрська 
тг/11023000

38008294 Казначейство України(ел. 
адм. подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA218999980333189349000013849 11023000 Податок на прибуток підприємств на особливих умовах, що 
сплачується резидентами Дія Сіті

"00" Без деталізації за відомчою ознакою




