
лист

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA588999980334129861000006005 11020201 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (району або міста 

республіканського (в АРК) та обласного значення)

"00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

99

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA558999980314000531000006005 14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів "00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA378999980334159828000006005 16010200 Комунальний податок "00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

99

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA968999980314000612000006005 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 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA778999980314050617000006005 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 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA788999980314090512000006005 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 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA848999980314060513000006005 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 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA898999980334179811000006005 18010500 Земельний податок з юридичних осіб "00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA958999980334149812000006005 18010600 Орендна плата з юридичних осіб "00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA048999980334119813000006005 18010700 Земельний податок з фізичних осіб "00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA348999980334189814000006005 18010800 Реструктурована сума заборгованості плати за землю "00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

99

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA408999980334159815000006005 18010900 Орендна плата з фізичних осіб "00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA838999980314020715000006005 18011000 Транспортний податок з фізичних осіб "00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA168999980314090716000006005 18011100 Транспортний податок з юридичних осіб "00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA828999980334199888000006005 18020100 Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами "00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

99

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA888999980334169889000006005 18020200 Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами "00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

99

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA148999980334129890000006005 18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами "00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA448999980334199891000006005 18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами "00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA388999980314040698000006005 18050300 Єдиний податок з юридичних осіб "00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA448999980314010699000006005 18050400 Єдиний податок з фізичних осіб "00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA908999980334159857000006005 21010301 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що 

вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності району або міста 

республіканського (в АРК) та обласного значення)

"00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA978999980314010534000006005 21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів "00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

99

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA408999980314060542000006005 21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції "00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA418999980314070561000006005 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 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA488999980314020511000006005 22010200 Плата за ліцензії  на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою 

Міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами 

виконавчої влади

"00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA938999980314030501000006005 22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань

"00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA508999980334169892000006005 22010500 Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, 

дистиляту виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

"00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

99

Повідомляємо,  що з 01.01.2020 року будуть змінені реквізити для зарахування податків, зборів, платежів до місцевого бюджету м.Бердичева
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лист06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA928999980334149825000006005 22011100 Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами "00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA608999980334119896027006005 22011800 Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності "27" Державна служба з питань 

геодезії, картографії та кадастру

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA888999980334149896039006005 22011800 Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності "39" Фонд державного майна 

України

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA988999980334149896000006005 22011800 Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності "00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA938999980334199896076006005 22011800 Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності "76" Служба безпеки України 0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA588999980334129896017006005 22011800 Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності "17" Державна служба 

інтелектуальної власності України

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA048999980334109896011006005 22011800 Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності "11" Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського 

господарства України

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA328999980334189896031006005 22011800 Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності "31" Державна податкова служба 

України

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA858999980334189896028006005 22011800 Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності "28" Державне агентство рибного 

господарства України

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA838999980334199896018006005 22011800 Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності "18" Міністерство охорони здоров'я 

України: 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA318999980334169896022006005 22011800 Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності "22" Міністерство енергетики та 

захисту довкілля України 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA578999980334159896016006005 22011800 Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності "16" Міністерство освіти і науки 

України 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA968999980334109896079006005 22011800 Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності "79" Адміністрація Державної 

служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA878999980334179896038006005 22011800 Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності "38" Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у 

сфері енергетики та комунальних 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA098999980334109896040006005 22011800 Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності "40" Обласні, Київська та 

Севастопольська міські державні 

адміністрації

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA598999980334199896034006005 22011800 Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності "34" Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA358999980334149896042006005 22011800 Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності "42" Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA618999980334139896036006005 22011800 Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності "36" Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA848999980334169896019006005 22011800 Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності "19" Державна служба України з 

лікарських засобів та контролю за 

наркотиками

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA368999980334119896043006005 22011800 Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності "43" Міністерство соціальної 

політики України

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA628999980334159896045006005 22011800 Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності "45" Державна інспекція України з 

безпеки на транспорті

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA588999980334179896025006005 22011800 Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності "25" Державна архітектурно-

будівельна інспекція України

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA398999980334179896070006005 22011800 Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності "70" Міністерство внутрішніх справ 

України 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA328999980334139896023006005 22011800 Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності "23" Державна служба геології та 

надр України

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA418999980334129879021006005 22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг "21" Державна служба України з 

питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів

0
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лист06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA388999980334169879010006005 22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг "10" Державна міграційна служба 

України

99

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA958999980334149879027006005 22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг "27" Державна служба з питань 

геодезії, картографії та кадастру

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA368999980334179879000006005 22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг "00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA508999980334109879070006005 22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг "70" Міністерство внутрішніх справ 

України 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA498999980314030530000006005 22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень "00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA048999980314020540000006005 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 посл

"00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA138999980334119871000006005 22080401 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, 

що перебуває в комунальній власності(району або міста республіканського (в АРК) та обласного 

значення)

"00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA428999980314020537000006005 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за 

оформлення документів на спадщину і дарування

"00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA728999980314090538000006005 22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів 

громадян України

"00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA468999980314030543000006005 24030000 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та 

установ, щодо яких минув строк позовної давності

"00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

99

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA528999980314000544000006005 24060300 Інші надходження "00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA828999980314070545000006005 24060600 Надходження коштів з рахунків виборчих фондів "00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA918999980314141995000006005 24110700 Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами "00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

99

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA438999980314131921000006005 24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту "00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA388999980314070574000006005 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 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA848999980314131905000006005 31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в 

комунальній власності

"00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA508999980314111941000006005 33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної 

Республіки Крим

"00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA908999980314101906000006005 42020000 Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів "00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

0

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA958999980314121931000006005 50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

"00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

99

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України   (ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA298999980333159340000006005 11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника 

податку у вигляді заробітної плати

"00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

99

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України   (ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA168999980333179346000006005 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 

99

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України   (ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA658999980333199342000006005 11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника 

податку інших ніж заробітна плата

"00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

99

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України     (ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA358999980333129341000006005 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного 

декларування

"00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

99

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України    (ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA738999980333129338000006005 11010501 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають 

обов’язковому декларуванню

"00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

99

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України    (ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA708999980313030175000006005 11010800 Податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів "00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

99

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України    (ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA838999980333109345000006005 11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного 

грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України

"00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

99
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лист06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України   (ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA798999980333129312000006005 11020300 Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів "00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

99

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України   (ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA188999980333169314000006005 11020500 Податок на прибуток іноземних юридичних осіб "00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

99

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України   (ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA668999980333149318000006005 11021000 Податок на прибуток приватних підприємств "00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

99

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України    (ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA238999980333159366000006005 13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного 

значення

"00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

99

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України    (ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA778999980333139344000006005 14021900 Пальне "00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

99

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA728999980333179362000006005 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 

99

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України     (ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA788999980333149363000006005 19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти "00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

99

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України    (ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA848999980333119364000006005 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 

99

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України    (ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA548999980313080167000006005 19011000 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю 

стаціонарними джерелами забруднення

"00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

99

06 БЕРДИЧIВ 37752874 Казначейство України    (ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA278999980333109329000006005 19050200 Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони 

навколишнього природного середовища

"00" Без деталізації за відомчою 

ознакою 

99
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