
Населений пункт Отримувач Код отримувача
(ЄДРПОУ) Банк отримувача Номер рахунку (IBAN) Код класифікації 

доходів бюджету Найменування коду класифікації доходів бюджету

ЛУЦЬК УК у м.Луцьку 
/м.Луцьк/22130000

38009628 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA968999980000033217805003002 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЛУЦЬК УК у м.Луцьку 
/м.Луцьк/22130001

38009628 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA578999980000033213854003002 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ Вол-Волинс. УК/м.Вол-
Волинськ/22130000

37950294 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA178999980000033216805003003 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ Вол-Волинс. УК/м.Вол-
Волинськ/22130001

37950294 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA758999980000033212854003003 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

КОВЕЛЬ Ковельське 
УК/м.Ковель/22130000

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA358999980000033215805003004 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

КОВЕЛЬ Ковельське 
УК/м.Ковель/22130001

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA938999980000033211854003004 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

НОВОВОЛИНСЬК УК у 
м.Нововол/м.Нововолинс
ьк/22130000

37950540 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA538999980000033214805003005 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

НОВОВОЛИНСЬК УК у 
м.Нововол/м.Нововолинс
ьк/22130001

37950540 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA148999980000033210854003005 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

Реквізити рахунків відкриті до стандарту IBAN
для обліку доходів місцевого бюджету 

 Волинська область



БЛАГОДАТНЕ УК у 
м.Нововол/сщ.Благодатне
/22130000

37950540 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA718999980000033213805003006 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

БЛАГОДАТНЕ УК у 
м.Нововол/сщ.Благодатне
/22130001

37950540 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA678999980000033219854003006 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

БЛАГОДАТНЕ УК у 
м.Нововол/сщ.Благодатне
/22130002

37950540 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA428999980000033214859003006 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ГОРОХIВ УК у 
Горохів.рн/м.Горохiв/2213
0000

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA508999980000033212805003030 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ГОРОХIВ УК у 
Горохів.рн/м.Горохiв/2213
0001

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA468999980000033218854003030 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ГОРОХIВ УК у 
Горохів.рн/м.Горохiв/2213
0002

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA218999980000033213859003030 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

БЕРЕСТЕЧКО УК у 
Горохів.рн/м.Берестечко/2
2130000

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA688999980000033211805003031 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

БЕРЕСТЕЧКО УК у 
Горохів.рн/м.Берестечко/2
2130001

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA648999980000033217854003031 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

БЕРЕСТЕЧКО УК у 
Горохів.рн/м.Берестечко/2
2130002

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA398999980000033212859003031 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

МАР'ЯНIВКА УК у 
Горохів.рн/сщ.Мар`янiвка/
22130000

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA868999980000033210805003032 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста



МАР'ЯНIВКА УК у 
Горохів.рн/сщ.Мар`янiвка/
22130001

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA828999980000033216854003032 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

МАР'ЯНIВКА УК у 
Горохів.рн/сщ.Мар`янiвка/
22130002

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA578999980000033211859003032 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

СЕНКЕВИЧIВКА УК у 
Горохів.рн/сщ.Сенкевичiв/
22130000

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA428999980000033219805003033 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

СЕНКЕВИЧIВКА УК у 
Горохів.рн/сщ.Сенкевичiв/
22130001

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA038999980000033215854003033 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

СЕНКЕВИЧIВКА УК у 
Горохів.рн/сщ.Сенкевичiв/
22130002

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA758999980000033210859003033 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

БРАНIВСЬКА/С.БРАНИ УК у 
Горохів.рн/с.Брани/22130
000

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA788999980000033217805003035 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

БРАНIВСЬКА/С.БРАНИ УК у 
Горохів.рн/с.Брани/22130
001

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA398999980000033213854003035 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

БРАНIВСЬКА/С.БРАНИ УК у 
Горохів.рн/с.Брани/22130
002

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA498999980000033218859003035 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

БУЖАНIВСЬКА/С.БУЖАНИ УК у 
Горохів.рн/с.Бужани/2213
0000

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA968999980000033216805003036 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

БУЖАНIВСЬКА/С.БУЖАНИ УК у 
Горохів.рн/с.Бужани/2213
0001

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA578999980000033212854003036 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі



БУЖАНIВСЬКА/С.БУЖАНИ УК у 
Горохів.рн/с.Бужани/2213
0002

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA678999980000033217859003036 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ВАТИНСЬКА/С.ВАТИН УК у 
Горохів.рн/с.Ватин/221300
00

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA178999980000033215805003037 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ВАТИНСЬКА/С.ВАТИН УК у 
Горохів.рн/с.Ватин/221300
01

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA758999980000033211854003037 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ВАТИНСЬКА/С.ВАТИН УК у 
Горохів.рн/с.Ватин/221300
02

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA858999980000033216859003037 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ГАЛИЧАНСЬКА/С.ГАЛИЧАНИ УК у 
Горохів.рн/с.Галичани/221
30000

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA358999980000033214805003038 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ГАЛИЧАНСЬКА/С.ГАЛИЧАНИ УК у 
Горохів.рн/с.Галичани/221
30001

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA938999980000033210854003038 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ГАЛИЧАНСЬКА/С.ГАЛИЧАНИ УК у 
Горохів.рн/с.Галичани/221
30002

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA068999980000033215859003038 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ГОРIШНЕНСЬКА/С.ГОРIШНЄ УК у 
Горохів.рн/с.Горiшнє/2213
0000

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA538999980000033213805003039 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ГОРIШНЕНСЬКА/С.ГОРIШНЄ УК у 
Горохів.рн/с.Горiшнє/2213
0001

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA498999980000033219854003039 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ГОРIШНЕНСЬКА/С.ГОРIШНЄ УК у 
Горохів.рн/с.Горiшнє/2213
0002

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA248999980000033214859003039 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст



ГУБИНСЬКА ПЕРША/С.ГУБИН ПЕРШИЙ УК у Горохів.рн/с.Губин 
Перши/22130000

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA268999980000033213805003040 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ГУБИНСЬКА ПЕРША/С.ГУБИН ПЕРШИЙ УК у Горохів.рн/с.Губин 
Перши/22130001

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA228999980000033219854003040 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ГУБИНСЬКА ПЕРША/С.ГУБИН ПЕРШИЙ УК у Горохів.рн/с.Губин 
Перши/22130002

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA948999980000033214859003040 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ЖУРАВНИКIВСЬКА/С.ЖУРАВНИКИ УК у 
Горохів.рн/с.Журавники/2
2130000

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA448999980000033212805003041 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЖУРАВНИКIВСЬКА/С.ЖУРАВНИКИ УК у 
Горохів.рн/с.Журавники/2
2130001

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA408999980000033218854003041 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЖУРАВНИКIВСЬКА/С.ЖУРАВНИКИ УК у 
Горохів.рн/с.Журавники/2
2130002

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA158999980000033213859003041 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ЖАБЧЕНСЬКА/С.ЖАБЧЕ УК у 
Горохів.рн/с.Жабче/22130
000

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA628999980000033211805003042 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЖАБЧЕНСЬКА/С.ЖАБЧЕ УК у 
Горохів.рн/с.Жабче/22130
001

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA588999980000033217854003042 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЖАБЧЕНСЬКА/С.ЖАБЧЕ УК у 
Горохів.рн/с.Жабче/22130
002

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA338999980000033212859003042 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ЗВИНЯЧЕНСЬКА/С.ЗВИНЯЧЕ УК у 
Горохів.рн/с.Звиняче/2213
0000

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA808999980000033210805003043 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста



ЗВИНЯЧЕНСЬКА/С.ЗВИНЯЧЕ УК у 
Горохів.рн/с.Звиняче/2213
0001

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA768999980000033216854003043 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЗВИНЯЧЕНСЬКА/С.ЗВИНЯЧЕ УК у 
Горохів.рн/с.Звиняче/2213
0002

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA518999980000033211859003043 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

КВАСIВСЬКА/С.КВАСIВ УК у 
Горохів.рн/с.Квасiв/22130
000

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA368999980000033219805003044 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

КВАСIВСЬКА/С.КВАСIВ УК у 
Горохів.рн/с.Квасiв/22130
001

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA948999980000033215854003044 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

КВАСIВСЬКА/С.КВАСIВ УК у 
Горохів.рн/с.Квасiв/22130
002

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA698999980000033210859003044 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

КОЛОДЕЖЕНСЬКА/С.КОЛОДЕЖЕ УК у 
Горохів.рн/с.Колодеже/22
130000

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA548999980000033218805003045 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

КОЛОДЕЖЕНСЬКА/С.КОЛОДЕЖЕ УК у 
Горохів.рн/с.Колодеже/22
130001

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA158999980000033214854003045 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

КОЛОДЕЖЕНСЬКА/С.КОЛОДЕЖЕ УК у 
Горохів.рн/с.Колодеже/22
130002

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA258999980000033219859003045 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ЛЕМЕШIВСЬКА/С.ЛЕМЕШIВ УК у 
Горохів.рн/с.Лемешiв/221
30000

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA728999980000033217805003046 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЛЕМЕШIВСЬКА/С.ЛЕМЕШIВ УК у 
Горохів.рн/с.Лемешiв/221
30001

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA338999980000033213854003046 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі



ЛЕМЕШIВСЬКА/С.ЛЕМЕШIВ УК у 
Горохів.рн/с.Лемешiв/221
30002

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA438999980000033218859003046 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ЛОБАЧIВСЬКА/С.ЛОБАЧIВКА УК у 
Горохів.рн/с.Лобачiвка/22
130000

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA908999980000033216805003047 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЛОБАЧIВСЬКА/С.ЛОБАЧIВКА УК у 
Горохів.рн/с.Лобачiвка/22
130001

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA518999980000033212854003047 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЛОБАЧIВСЬКА/С.ЛОБАЧIВКА УК у 
Горохів.рн/с.Лобачiвка/22
130002

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA618999980000033217859003047 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

МЕРВИНСЬКА/С.МЕРВА УК у 
Горохів.рн/с.Мерва/22130
000

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA118999980000033215805003048 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

МЕРВИНСЬКА/С.МЕРВА УК у 
Горохів.рн/с.Мерва/22130
001

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA698999980000033211854003048 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

МЕРВИНСЬКА/С.МЕРВА УК у 
Горохів.рн/с.Мерва/22130
002

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA798999980000033216859003048 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

МИРКIВСЬКА/С.МИРКIВ УК у 
Горохів.рн/с.Миркiв/22130
000

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA298999980000033214805003049 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

МИРКIВСЬКА/С.МИРКIВ УК у 
Горохів.рн/с.Миркiв/22130
001

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA878999980000033210854003049 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

МИРКIВСЬКА/С.МИРКIВ УК у 
Горохів.рн/с.Миркiв/22130
002

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA978999980000033215859003049 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст



МИРНЕНСЬКА/С.МИРНЕ УК у 
Горохів.рн/с.Мирне/22130
000

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA028999980000033214805003050 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

МИРНЕНСЬКА/С.МИРНЕ УК у 
Горохів.рн/с.Мирне/22130
001

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA608999980000033210854003050 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

МИРНЕНСЬКА/С.МИРНЕ УК у 
Горохів.рн/с.Мирне/22130
002

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA708999980000033215859003050 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

НОВОСIЛКIВСЬКА/С.НОВОСIЛКИ УК у 
Горохів.рн/с.Новосiлки/22
130000

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA388999980000033212805003052 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

НОВОСIЛКIВСЬКА/С.НОВОСIЛКИ УК у 
Горохів.рн/с.Новосiлки/22
130001

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA348999980000033218854003052 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

НОВОСIЛКIВСЬКА/С.НОВОСIЛКИ УК у 
Горохів.рн/с.Новосiлки/22
130002

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA098999980000033213859003052 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ВIЛЬХIВСЬКА/С.ВIЛЬХIВКА УК у 
Горохів.рн/с.Вiльхiвка/221
30000

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA568999980000033211805003053 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ВIЛЬХIВСЬКА/С.ВIЛЬХIВКА УК у 
Горохів.рн/с.Вiльхiвка/221
30001

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA528999980000033217854003053 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ВIЛЬХIВСЬКА/С.ВIЛЬХIВКА УК у 
Горохів.рн/с.Вiльхiвка/221
30002

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA278999980000033212859003053 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ПЕРЕМИЛЬСЬКА/С.ПЕРЕМИЛЬ УК у 
Горохів.рн/с.Перемиль/22
130000

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA748999980000033210805003054 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста



ПЕРЕМИЛЬСЬКА/С.ПЕРЕМИЛЬ УК у 
Горохів.рн/с.Перемиль/22
130001

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA708999980000033216854003054 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ПЕРЕМИЛЬСЬКА/С.ПЕРЕМИЛЬ УК у 
Горохів.рн/с.Перемиль/22
130002

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA458999980000033211859003054 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ПIСКIВСЬКА/С.ПIСКИ УК у 
Горохів.рн/с.Пiски/221300
00

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA308999980000033219805003055 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ПIСКIВСЬКА/С.ПIСКИ УК у 
Горохів.рн/с.Пiски/221300
01

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA888999980000033215854003055 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ПIСКIВСЬКА/С.ПIСКИ УК у 
Горохів.рн/с.Пiски/221300
02

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA638999980000033210859003055 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ПЕЧИХВОСТIВСЬКА/С.ПЕЧИХВОСТИ УК у 
Горохів.рн/с.Печихвости/2
2130000

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA488999980000033218805003056 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ПЕЧИХВОСТIВСЬКА/С.ПЕЧИХВОСТИ УК у 
Горохів.рн/с.Печихвости/2
2130001

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA098999980000033214854003056 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ПЕЧИХВОСТIВСЬКА/С.ПЕЧИХВОСТИ УК у 
Горохів.рн/с.Печихвости/2
2130002

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA198999980000033219859003056 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ПIРВАНЧЕНСЬКА/С.ПIРВАНЧЕ УК у 
Горохів.рн/с.Пiрванче/221
30000

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA668999980000033217805003057 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ПIРВАНЧЕНСЬКА/С.ПIРВАНЧЕ УК у 
Горохів.рн/с.Пiрванче/221
30001

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA278999980000033213854003057 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі



ПIРВАНЧЕНСЬКА/С.ПIРВАНЧЕ УК у 
Горохів.рн/с.Пiрванче/221
30002

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA378999980000033218859003057 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ПIДБЕРЕЗIВСЬКА/С.ПIДБЕРЕЗЗЯ УК у 
Горохів.рн/с.Пiдбереззя/2
2130000

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA848999980000033216805003058 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ПIДБЕРЕЗIВСЬКА/С.ПIДБЕРЕЗЗЯ УК у 
Горохів.рн/с.Пiдбереззя/2
2130001

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA458999980000033212854003058 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ПIДБЕРЕЗIВСЬКА/С.ПIДБЕРЕЗЗЯ УК у 
Горохів.рн/с.Пiдбереззя/2
2130002

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA558999980000033217859003058 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ПУСТОМИТIВСЬКА/С.ПУСТОМИТИ УК у 
Горохів.рн/с.Пустомити/22
130000

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA058999980000033215805003059 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ПУСТОМИТIВСЬКА/С.ПУСТОМИТИ УК у 
Горохів.рн/с.Пустомити/22
130001

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA638999980000033211854003059 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ПУСТОМИТIВСЬКА/С.ПУСТОМИТИ УК у 
Горохів.рн/с.Пустомити/22
130002

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA738999980000033216859003059 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

РАЧИНСЬКА/С.РАЧИН УК у 
Горохів.рн/с.Рачин/221300
00

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA758999980000033215805003060 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

РАЧИНСЬКА/С.РАЧИН УК у 
Горохів.рн/с.Рачин/221300
01

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA368999980000033211854003060 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

РАЧИНСЬКА/С.РАЧИН УК у 
Горохів.рн/с.Рачин/221300
02

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA468999980000033216859003060 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст



СКIРЧЕНСЬКА/С.СКIРЧЕ УК у 
Горохів.рн/с.Скiрче/22130
000

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA938999980000033214805003061 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

СКIРЧЕНСЬКА/С.СКIРЧЕ УК у 
Горохів.рн/с.Скiрче/22130
001

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA548999980000033210854003061 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

СКIРЧЕНСЬКА/С.СКIРЧЕ УК у 
Горохів.рн/с.Скiрче/22130
002

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA648999980000033215859003061 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

СКОБЕЛКIВСЬКА/С.СКОБЕЛКА УК у 
Горохів.рн/с.Скобелка/221
30000

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA148999980000033213805003062 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

СКОБЕЛКIВСЬКА/С.СКОБЕЛКА УК у 
Горохів.рн/с.Скобелка/221
30001

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA108999980000033219854003062 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

СКОБЕЛКIВСЬКА/С.СКОБЕЛКА УК у 
Горохів.рн/с.Скобелка/221
30002

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA828999980000033214859003062 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

СКРИГІВСЬКА/С.СКРИГОВЕ УК у 
Горохів.рн/с.Скригове/221
30000

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA328999980000033212805003063 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

СКРИГІВСЬКА/С.СКРИГОВЕ УК у 
Горохів.рн/с.Скригове/221
30001

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA288999980000033218854003063 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

СКРИГІВСЬКА/С.СКРИГОВЕ УК у 
Горохів.рн/с.Скригове/221
30002

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA038999980000033213859003063 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

СМОЛЯВСЬКА/С.СМОЛЯВА УК у 
Горохів.рн/с.Смолява/221
30000

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA508999980000033211805003064 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста



СМОЛЯВСЬКА/С.СМОЛЯВА УК у 
Горохів.рн/с.Смолява/221
30001

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA468999980000033217854003064 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

СМОЛЯВСЬКА/С.СМОЛЯВА УК у 
Горохів.рн/с.Смолява/221
30002

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA218999980000033212859003064 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ТЕРЕШКIВЦIВСЬКА/С.ТЕРЕШКIВЦI УК у 
Горохів.рн/с.Терешкiвцi/22
130000

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA688999980000033210805003065 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ТЕРЕШКIВЦIВСЬКА/С.ТЕРЕШКIВЦI УК у 
Горохів.рн/с.Терешкiвцi/22
130001

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA648999980000033216854003065 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ТЕРЕШКIВЦIВСЬКА/С.ТЕРЕШКIВЦI УК у 
Горохів.рн/с.Терешкiвцi/22
130002

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA398999980000033211859003065 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ХОЛОНIВСЬКА/С.ХОЛОНIВ УК у 
Горохів.рн/с.Холонiв/2213
0000

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA428999980000033218805003067 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ХОЛОНIВСЬКА/С.ХОЛОНIВ УК у 
Горохів.рн/с.Холонiв/2213
0001

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA038999980000033214854003067 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ХОЛОНIВСЬКА/С.ХОЛОНIВ УК у 
Горохів.рн/с.Холонiв/2213
0002

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA138999980000033219859003067 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ЦЕГIВСЬКА/С.ЦЕГIВ УК у 
Горохів.рн/с.Цегiв/221300
00

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA608999980000033217805003068 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЦЕГIВСЬКА/С.ЦЕГIВ УК у 
Горохів.рн/с.Цегiв/221300
01

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA218999980000033213854003068 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі



ЦЕГIВСЬКА/С.ЦЕГIВ УК у 
Горохів.рн/с.Цегiв/221300
02

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA318999980000033218859003068 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ШКЛИНСЬКА/С.ШКЛИНЬ УК у 
Горохів.рн/с.Шклинь/2213
0000

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA788999980000033216805003069 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ШКЛИНСЬКА/С.ШКЛИНЬ УК у 
Горохів.рн/с.Шклинь/2213
0001

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA398999980000033212854003069 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ШКЛИНСЬКА/С.ШКЛИНЬ УК у 
Горохів.рн/с.Шклинь/2213
0002

38031391 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA498999980000033217859003069 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ГРИБОВИЦЬКА/С.ГРИБОВИЦЯ УК у 
Іваничі.рн/с.Грибовиця/22
130000

37940181 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA088999980000033213805003073 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ГРИБОВИЦЬКА/С.ГРИБОВИЦЯ УК у 
Іваничі.рн/с.Грибовиця/22
130001

37940181 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA048999980000033219854003073 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ГРИБОВИЦЬКА/С.ГРИБОВИЦЯ УК у 
Іваничі.рн/с.Грибовиця/22
130002

37940181 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA768999980000033214859003073 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ГРЯДIВСЬКА/С.ГРЯДИ УК у 
Іваничі.рн/с.Гряди/221300
00

37940181 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA268999980000033212805003074 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ГРЯДIВСЬКА/С.ГРЯДИ УК у 
Іваничі.рн/с.Гряди/221300
01

37940181 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA228999980000033218854003074 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ГРЯДIВСЬКА/С.ГРЯДИ УК у 
Іваничі.рн/с.Гряди/221300
02

37940181 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA948999980000033213859003074 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст



ЛУКОВИЧIВСЬКА/С.ЛУКОВИЧI УК у 
Іваничі.рн/с.Луковичi/2213
0000

37940181 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA458999980000033216805003081 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЛУКОВИЧIВСЬКА/С.ЛУКОВИЧI УК у 
Іваничі.рн/с.Луковичi/2213
0001

37940181 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA068999980000033212854003081 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЛУКОВИЧIВСЬКА/С.ЛУКОВИЧI УК у 
Іваничі.рн/с.Луковичi/2213
0002

37940181 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA168999980000033217859003081 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

КАМIНЬ-КАШИРСЬКИЙ УК у Кам-Каш.рн/м.Камiнь-
Каши/22130000

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA148999980000033212805003096 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

КАМIНЬ-КАШИРСЬКИЙ УК у Кам-Каш.рн/м.Камiнь-
Каши/22130001

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA108999980000033218854003096 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

КАМIНЬ-КАШИРСЬКИЙ УК у Кам-Каш.рн/м.Камiнь-
Каши/22130002

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA828999980000033213859003096 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

БРОНИЦЬКА/С.БРОНИЦЯ УК у Кам-
Каш.рн/с.Брониця/221300
00

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA508999980000033210805003098 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

БРОНИЦЬКА/С.БРОНИЦЯ УК у Кам-
Каш.рн/с.Брониця/221300
01

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA468999980000033216854003098 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

БРОНИЦЬКА/С.БРОНИЦЯ УК у Кам-
Каш.рн/с.Брониця/221300
02

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA218999980000033211859003098 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

БУЗАКIВСЬКА/С.БУЗАКИ УК у Кам-
Каш.рн/с.Бузаки/22130000

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA068999980000033219805003099 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста



БУЗАКIВСЬКА/С.БУЗАКИ УК у Кам-
Каш.рн/с.Бузаки/22130001

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA648999980000033215854003099 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

БУЗАКIВСЬКА/С.БУЗАКИ УК у Кам-
Каш.рн/с.Бузаки/22130002

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA398999980000033210859003099 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ВОЄГОЩАНСЬКА/С.ВОЄГОЩА УК у Кам-
Каш.рн/с.Воєгоща/221300
00

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA538999980000033214805003102 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ВОЄГОЩАНСЬКА/С.ВОЄГОЩА УК у Кам-
Каш.рн/с.Воєгоща/221300
01

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA148999980000033210854003102 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ВОЄГОЩАНСЬКА/С.ВОЄГОЩА УК у Кам-
Каш.рн/с.Воєгоща/221300
02

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA248999980000033215859003102 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ВОРОКОМЛIВСЬКА/С.ВОРОКОМЛЕ УК у Кам-
Каш.рн/с.Ворокомле/2213
0000

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA718999980000033213805003103 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ВОРОКОМЛIВСЬКА/С.ВОРОКОМЛЕ УК у Кам-
Каш.рн/с.Ворокомле/2213
0001

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA678999980000033219854003103 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ВОРОКОМЛIВСЬКА/С.ВОРОКОМЛЕ УК у Кам-
Каш.рн/с.Ворокомле/2213
0002

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA428999980000033214859003103 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ВИДЕРТСЬКА/С.ВИДЕРТА УК у Кам-
Каш.рн/с.Видерта/221300
00

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA898999980000033212805003104 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ВИДЕРТСЬКА/С.ВИДЕРТА УК у Кам-
Каш.рн/с.Видерта/221300
01

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA858999980000033218854003104 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі



ВИДЕРТСЬКА/С.ВИДЕРТА УК у Кам-
Каш.рн/с.Видерта/221300
02

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA608999980000033213859003104 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ВИДРИЧIВСЬКА/С.ВИДРИЧI УК у Кам-
Каш.рн/с.Видричi/2213000
0

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA108999980000033211805003105 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ВИДРИЧIВСЬКА/С.ВИДРИЧI УК у Кам-
Каш.рн/с.Видричi/2213000
1

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA068999980000033217854003105 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ВИДРИЧIВСЬКА/С.ВИДРИЧI УК у Кам-
Каш.рн/с.Видричi/2213000
2

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA788999980000033212859003105 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ГРУДКIВСЬКА/С.ГРУДКИ УК у Кам-
Каш.рн/с.Грудки/22130000

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA288999980000033210805003106 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ГРУДКIВСЬКА/С.ГРУДКИ УК у Кам-
Каш.рн/с.Грудки/22130001

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA248999980000033216854003106 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ГРУДКIВСЬКА/С.ГРУДКИ УК у Кам-
Каш.рн/с.Грудки/22130002

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA968999980000033211859003106 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ДОБРЕНСЬКА/С.ДОБРЕ УК у Кам-
Каш.рн/с.Добре/22130000

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA028999980000033218805003108 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ДОБРЕНСЬКА/С.ДОБРЕ УК у Кам-
Каш.рн/с.Добре/22130001

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA608999980000033214854003108 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ДОБРЕНСЬКА/С.ДОБРЕ УК у Кам-
Каш.рн/с.Добре/22130002

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA708999980000033219859003108 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст



ЗАЛIСЬКА/С.ЗАЛIССЯ УК у Кам-
Каш.рн/с.Залiсся/2213000
0

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA208999980000033217805003109 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЗАЛIСЬКА/С.ЗАЛIССЯ УК у Кам-
Каш.рн/с.Залiсся/2213000
1

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA788999980000033213854003109 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЗАЛIСЬКА/С.ЗАЛIССЯ УК у Кам-
Каш.рн/с.Залiсся/2213000
2

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA888999980000033218859003109 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

КАРАСИНСЬКА/С.КАРАСИН УК у Кам-
Каш.рн/с.Карасин/221300
00

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA908999980000033217805003110 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

КАРАСИНСЬКА/С.КАРАСИН УК у Кам-
Каш.рн/с.Карасин/221300
01

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA518999980000033213854003110 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

КАРАСИНСЬКА/С.КАРАСИН УК у Кам-
Каш.рн/с.Карасин/221300
02

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA618999980000033218859003110 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

КАЧИНСЬКА/С.КАЧИН УК у Кам-
Каш.рн/с.Качин/22130000

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA118999980000033216805003111 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

КАЧИНСЬКА/С.КАЧИН УК у Кам-
Каш.рн/с.Качин/22130001

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA698999980000033212854003111 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

КАЧИНСЬКА/С.КАЧИН УК у Кам-
Каш.рн/с.Качин/22130002

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA798999980000033217859003111 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

КЛIТИЦЬКА/С.КЛIТИЦЬК УК у Кам-
Каш.рн/с.Клiтицьк/221300
00

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA298999980000033215805003112 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста



КЛIТИЦЬКА/С.КЛIТИЦЬК УК у Кам-
Каш.рн/с.Клiтицьк/221300
01

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA878999980000033211854003112 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

КЛIТИЦЬКА/С.КЛIТИЦЬК УК у Кам-
Каш.рн/с.Клiтицьк/221300
02

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA978999980000033216859003112 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ЛИЧИНIВСЬКА/С.ЛИЧИНИ УК у Кам-
Каш.рн/с.Личини/2213000
0

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA478999980000033214805003113 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЛИЧИНIВСЬКА/С.ЛИЧИНИ УК у Кам-
Каш.рн/с.Личини/2213000
1

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA088999980000033210854003113 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЛИЧИНIВСЬКА/С.ЛИЧИНИ УК у Кам-
Каш.рн/с.Личини/2213000
2

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA188999980000033215859003113 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

МЕЛЬНИКО-
МОСТИЩЕНСЬКА/С.МЕЛЬНИКИ-

МОСТИЩЕ

УК у Кам-
Каш.рн/с.Мельники-
Мо/22130000

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA658999980000033213805003114 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

МЕЛЬНИКО-
МОСТИЩЕНСЬКА/С.МЕЛЬНИКИ-

МОСТИЩЕ

УК у Кам-
Каш.рн/с.Мельники-
Мо/22130001

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA618999980000033219854003114 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

МЕЛЬНИКО-
МОСТИЩЕНСЬКА/С.МЕЛЬНИКИ-

МОСТИЩЕ

УК у Кам-
Каш.рн/с.Мельники-
Мо/22130002

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA368999980000033214859003114 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

НОВОЧЕРВИЩАНСЬКА/С.НОВI 
ЧЕРВИЩА

УК у Кам-Каш.рн/с.Новi 
Червищ/22130000

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA838999980000033212805003115 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

НОВОЧЕРВИЩАНСЬКА/С.НОВI 
ЧЕРВИЩА

УК у Кам-Каш.рн/с.Новi 
Червищ/22130001

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA798999980000033218854003115 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі



НОВОЧЕРВИЩАНСЬКА/С.НОВI 
ЧЕРВИЩА

УК у Кам-Каш.рн/с.Новi 
Червищ/22130002

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA548999980000033213859003115 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

НУЙНIВСЬКА/С.НУЙНО УК у Кам-
Каш.рн/с.Нуйно/22130000

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA048999980000033211805003116 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

НУЙНIВСЬКА/С.НУЙНО УК у Кам-
Каш.рн/с.Нуйно/22130001

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA978999980000033217854003116 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

НУЙНIВСЬКА/С.НУЙНО УК у Кам-
Каш.рн/с.Нуйно/22130002

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA728999980000033212859003116 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ОСIВЦІВСЬКА/С.ОСIВЦI УК у Кам-
Каш.рн/с.Осiвцi/22130000

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA758999980000033219805003118 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ОСIВЦІВСЬКА/С.ОСIВЦI УК у Кам-
Каш.рн/с.Осiвцi/22130001

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA368999980000033215854003118 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ОСIВЦІВСЬКА/С.ОСIВЦI УК у Кам-
Каш.рн/с.Осiвцi/22130002

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA118999980000033210859003118 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ПIЩАНСЬКА/С.ПIЩАНЕ УК у Кам-
Каш.рн/с.Пiщане/2213000
0

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA938999980000033218805003119 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ПIЩАНСЬКА/С.ПIЩАНЕ УК у Кам-
Каш.рн/с.Пiщане/2213000
1

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA548999980000033214854003119 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ПIЩАНСЬКА/С.ПIЩАНЕ УК у Кам-
Каш.рн/с.Пiщане/2213000
2

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA648999980000033219859003119 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст



ПНIВНЕНСЬКА/С.ПНIВНЕ УК у Кам-
Каш.рн/с.Пнiвне/22130000

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA668999980000033218805003120 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ПНIВНЕНСЬКА/С.ПНIВНЕ УК у Кам-
Каш.рн/с.Пнiвне/22130001

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA278999980000033214854003120 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ПНIВНЕНСЬКА/С.ПНIВНЕ УК у Кам-
Каш.рн/с.Пнiвне/22130002

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA378999980000033219859003120 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ПОЛИЦIВСЬКА/С.ПОЛИЦI УК у Кам-
Каш.рн/с.Полицi/22130000

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA848999980000033217805003121 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ПОЛИЦIВСЬКА/С.ПОЛИЦI УК у Кам-
Каш.рн/с.Полицi/22130001

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA458999980000033213854003121 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ПОЛИЦIВСЬКА/С.ПОЛИЦI УК у Кам-
Каш.рн/с.Полицi/22130002

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA558999980000033218859003121 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

РАКОВО-ЛIСЬКА/С.РАКIВ ЛIС УК у Кам-Каш.рн/с.Ракiв 
Лiс/22130000

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA058999980000033216805003122 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

РАКОВО-ЛIСЬКА/С.РАКIВ ЛIС УК у Кам-Каш.рн/с.Ракiв 
Лiс/22130001

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA638999980000033212854003122 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

РАКОВО-ЛIСЬКА/С.РАКIВ ЛIС УК у Кам-Каш.рн/с.Ракiв 
Лiс/22130002

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA738999980000033217859003122 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

СОШИЧНЕНСЬКА/С.СОШИЧНЕ УК у Кам-
Каш.рн/с.Сошичне/221300
00

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA238999980000033215805003123 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста



СОШИЧНЕНСЬКА/С.СОШИЧНЕ УК у Кам-
Каш.рн/с.Сошичне/221300
01

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA818999980000033211854003123 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

СОШИЧНЕНСЬКА/С.СОШИЧНЕ УК у Кам-
Каш.рн/с.Сошичне/221300
02

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA918999980000033216859003123 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

СТОБИХIВСЬКА/С.СТОБИХIВКА УК у Кам-
Каш.рн/с.Стобихiвка/2213
0000

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA418999980000033214805003124 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

СТОБИХIВСЬКА/С.СТОБИХIВКА УК у Кам-
Каш.рн/с.Стобихiвка/2213
0001

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA028999980000033210854003124 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

СТОБИХIВСЬКА/С.СТОБИХIВКА УК у Кам-
Каш.рн/с.Стобихiвка/2213
0002

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA128999980000033215859003124 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ТОБОЛІВСЬКА/С.ТОБОЛИ УК у Кам-
Каш.рн/с.Тоболи/2213000
0

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA598999980000033213805003125 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ТОБОЛІВСЬКА/С.ТОБОЛИ УК у Кам-
Каш.рн/с.Тоболи/2213000
1

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA558999980000033219854003125 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ТОБОЛІВСЬКА/С.ТОБОЛИ УК у Кам-
Каш.рн/с.Тоболи/2213000
2

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA308999980000033214859003125 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ХОТЕШIВСЬКА/С.ХОТЕШIВ УК у Кам-
Каш.рн/с.Хотешiв/2213000
0

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA778999980000033212805003126 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ХОТЕШIВСЬКА/С.ХОТЕШIВ УК у Кам-
Каш.рн/с.Хотешiв/2213000
1

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA738999980000033218854003126 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі



ХОТЕШIВСЬКА/С.ХОТЕШIВ УК у Кам-
Каш.рн/с.Хотешiв/2213000
2

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA488999980000033213859003126 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ЧЕРЧЕНСЬКА/С.ЧЕРЧЕ УК у Кам-
Каш.рн/с.Черче/22130000

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA958999980000033211805003127 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЧЕРЧЕНСЬКА/С.ЧЕРЧЕ УК у Кам-
Каш.рн/с.Черче/22130001

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA918999980000033217854003127 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЧЕРЧЕНСЬКА/С.ЧЕРЧЕ УК у Кам-
Каш.рн/с.Черче/22130002

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA668999980000033212859003127 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ОЛИКА УК у 
Ківерці.рн/сщ.Олика/2213
0000

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA428999980000033219805003130 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ОЛИКА УК у 
Ківерці.рн/сщ.Олика/2213
0001

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA038999980000033215854003130 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ОЛИКА УК у 
Ківерці.рн/сщ.Олика/2213
0002

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA758999980000033210859003130 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ГРЕМ'ЯЧЕНСЬКА/С.ГРЕМ'ЯЧЕ УК у 
Ківерці.рн/с.Грем`Яче/221
30000

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA178999980000033215805003134 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ГРЕМ'ЯЧЕНСЬКА/С.ГРЕМ'ЯЧЕ УК у 
Ківерці.рн/с.Грем`Яче/221
30001

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA758999980000033211854003134 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ГРЕМ'ЯЧЕНСЬКА/С.ГРЕМ'ЯЧЕ УК у 
Ківерці.рн/с.Грем`Яче/221
30002

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA858999980000033216859003134 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст



ДIДИЧIВСЬКА/С.ДIДИЧI УК у 
Ківерці.рн/с.Дiдичi/221300
00

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA358999980000033214805003135 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ДIДИЧIВСЬКА/С.ДIДИЧI УК у 
Ківерці.рн/с.Дiдичi/221300
01

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA938999980000033210854003135 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ДIДИЧIВСЬКА/С.ДIДИЧI УК у 
Ківерці.рн/с.Дiдичi/221300
02

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA068999980000033215859003135 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ДЕРНIВСЬКА/С.ДЕРНО УК у 
Ківерці.рн/с.Дерно/221300
00

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA538999980000033213805003136 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ДЕРНIВСЬКА/С.ДЕРНО УК у 
Ківерці.рн/с.Дерно/221300
01

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA498999980000033219854003136 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ДЕРНIВСЬКА/С.ДЕРНО УК у 
Ківерці.рн/с.Дерно/221300
02

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA248999980000033214859003136 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ДУБИЩЕНСЬКА/С.ДУБИЩЕ УК у 
Ківерці.рн/с.Дубище/2213
0000

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA718999980000033212805003137 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ДУБИЩЕНСЬКА/С.ДУБИЩЕ УК у 
Ківерці.рн/с.Дубище/2213
0001

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA678999980000033218854003137 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ДУБИЩЕНСЬКА/С.ДУБИЩЕ УК у 
Ківерці.рн/с.Дубище/2213
0002

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA428999980000033213859003137 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ЖОРНИЩЕНСЬКА/С.ЖОРНИЩЕ УК у 
Ківерці.рн/с.Жорнище/221
30000

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA108999980000033210805003139 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста



ЖОРНИЩЕНСЬКА/С.ЖОРНИЩЕ УК у 
Ківерці.рн/с.Жорнище/221
30001

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA068999980000033216854003139 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЖОРНИЩЕНСЬКА/С.ЖОРНИЩЕ УК у 
Ківерці.рн/с.Жорнище/221
30002

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA788999980000033211859003139 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ЖУРАВИЧIВСЬКА/С.ЖУРАВИЧI УК у 
Ківерці.рн/с.Журавичi/221
30000

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA808999980000033210805003140 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЖУРАВИЧIВСЬКА/С.ЖУРАВИЧI УК у 
Ківерці.рн/с.Журавичi/221
30001

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA768999980000033216854003140 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЖУРАВИЧIВСЬКА/С.ЖУРАВИЧI УК у 
Ківерці.рн/с.Журавичi/221
30002

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA518999980000033211859003140 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ЗВIРIВСЬКА/С.ЗВIРIВ УК у 
Ківерці.рн/с.Звiрiв/221300
00

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA548999980000033218805003142 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЗВIРIВСЬКА/С.ЗВIРIВ УК у 
Ківерці.рн/с.Звiрiв/221300
01

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA158999980000033214854003142 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЗВIРIВСЬКА/С.ЗВIРIВ УК у 
Ківерці.рн/с.Звiрiв/221300
02

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA258999980000033219859003142 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

КАРПИЛIВСЬКА/С.КАРПИЛIВКА УК у 
Ківерці.рн/с.Карпилiвка/22
130000

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA728999980000033217805003143 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

КАРПИЛIВСЬКА/С.КАРПИЛIВКА УК у 
Ківерці.рн/с.Карпилiвка/22
130001

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA338999980000033213854003143 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі



КАРПИЛIВСЬКА/С.КАРПИЛIВКА УК у 
Ківерці.рн/с.Карпилiвка/22
130002

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA438999980000033218859003143 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ПОКАЩIВСЬКА/С.ПОКАЩIВ УК у 
Ківерці.рн/с.Покащiв/2213
0000

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA658999980000033212805003148 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ПОКАЩIВСЬКА/С.ПОКАЩIВ УК у 
Ківерці.рн/с.Покащiв/2213
0001

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA618999980000033218854003148 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ПОКАЩIВСЬКА/С.ПОКАЩIВ УК у 
Ківерці.рн/с.Покащiв/2213
0002

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA368999980000033213859003148 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ПРИЛУЦЬКА/С.ПРИЛУЦЬКЕ УК у 
Ківерці.рн/с.Прилуцьке/22
130000

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA838999980000033211805003149 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ПРИЛУЦЬКА/С.ПРИЛУЦЬКЕ УК у 
Ківерці.рн/с.Прилуцьке/22
130001

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA798999980000033217854003149 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ПРИЛУЦЬКА/С.ПРИЛУЦЬКЕ УК у 
Ківерці.рн/с.Прилуцьке/22
130002

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA548999980000033212859003149 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ХОРЛУПIВСЬКА/С.ХОРЛУПИ УК у 
Ківерці.рн/с.Хорлупи/2213
0000

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA848999980000033216805003155 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ХОРЛУПIВСЬКА/С.ХОРЛУПИ УК у 
Ківерці.рн/с.Хорлупи/2213
0001

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA458999980000033212854003155 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ХОРЛУПIВСЬКА/С.ХОРЛУПИ УК у 
Ківерці.рн/с.Хорлупи/2213
0002

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA558999980000033217859003155 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст



БIЛАШIВСЬКА/С.БIЛАШIВ Ковельське 
УК/с.Бiлашiв/22130000

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA598999980000033212805003159 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

БIЛАШIВСЬКА/С.БIЛАШIВ Ковельське 
УК/с.Бiлашiв/22130001

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA558999980000033218854003159 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

БIЛАШIВСЬКА/С.БIЛАШIВ Ковельське 
УК/с.Бiлашiв/22130002

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA308999980000033213859003159 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

БIЛИНСЬКА/С.БIЛИН Ковельське 
УК/с.Бiлин/22130000

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA328999980000033212805003160 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

БIЛИНСЬКА/С.БIЛИН Ковельське 
УК/с.Бiлин/22130001

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA288999980000033218854003160 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

БIЛИНСЬКА/С.БIЛИН Ковельське 
УК/с.Бiлин/22130002

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA038999980000033213859003160 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ДОРОТИЩЕНСЬКА/С.ДОРОТИЩЕ Ковельське 
УК/с.Доротище/22130000

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA248999980000033219805003163 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ДОРОТИЩЕНСЬКА/С.ДОРОТИЩЕ Ковельське 
УК/с.Доротище/22130001

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA828999980000033215854003163 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ДОРОТИЩЕНСЬКА/С.ДОРОТИЩЕ Ковельське 
УК/с.Доротище/22130002

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA578999980000033210859003163 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ДРОЗДНIВСЬКА/С.ДРОЗДНI Ковельське 
УК/с.Дрозднi/22130000

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA428999980000033218805003164 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста



ДРОЗДНIВСЬКА/С.ДРОЗДНI Ковельське 
УК/с.Дрозднi/22130001

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA038999980000033214854003164 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ДРОЗДНIВСЬКА/С.ДРОЗДНI Ковельське 
УК/с.Дрозднi/22130002

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA138999980000033219859003164 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ЗЕЛЕНСЬКА/С.ЗЕЛЕНА Ковельське 
УК/с.Зелена/22130000

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA788999980000033216805003166 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЗЕЛЕНСЬКА/С.ЗЕЛЕНА Ковельське 
УК/с.Зелена/22130001

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA398999980000033212854003166 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЗЕЛЕНСЬКА/С.ЗЕЛЕНА Ковельське 
УК/с.Зелена/22130002

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA498999980000033217859003166 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ТОЙКУТСЬКА/С.ТОЙКУТ Ковельське 
УК/с.Тойкут/22130000

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA968999980000033215805003167 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ТОЙКУТСЬКА/С.ТОЙКУТ Ковельське 
УК/с.Тойкут/22130001

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA578999980000033211854003167 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ТОЙКУТСЬКА/С.ТОЙКУТ Ковельське 
УК/с.Тойкут/22130002

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA678999980000033216859003167 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ЛЮБИТIВСЬКА/С.ЛЮБИТIВ Ковельське 
УК/с.Любитiв/22130000

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA268999980000033212805003171 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЛЮБИТIВСЬКА/С.ЛЮБИТIВ Ковельське 
УК/с.Любитiв/22130001

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA228999980000033218854003171 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі



ЛЮБИТIВСЬКА/С.ЛЮБИТIВ Ковельське 
УК/с.Любитiв/22130002

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA948999980000033213859003171 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ЛОКАЧI УК у 
Локачин.рн/сщ.Локачi/221
30000

37986430 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA668999980000033216805003188 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЛОКАЧI УК у 
Локачин.рн/сщ.Локачi/221
30001

37986430 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA278999980000033212854003188 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЛОКАЧI УК у 
Локачин.рн/сщ.Локачi/221
30002

37986430 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA378999980000033217859003188 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ДОРОГИНИЧIВСЬКА/С.ДОРОГИНИЧI УК у 
Локачин.рн/с.Дорогиничi/2
2130000

37986430 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA938999980000033213805003192 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ДОРОГИНИЧIВСЬКА/С.ДОРОГИНИЧI УК у 
Локачин.рн/с.Дорогиничi/2
2130001

37986430 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA898999980000033219854003192 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ДОРОГИНИЧIВСЬКА/С.ДОРОГИНИЧI УК у 
Локачин.рн/с.Дорогиничi/2
2130002

37986430 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA648999980000033214859003192 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ЗАМЛИЧIВСЬКА/С.ЗАМЛИЧI УК у 
Локачин.рн/с.Замличi/221
30000

37986430 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA148999980000033212805003193 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЗАМЛИЧIВСЬКА/С.ЗАМЛИЧI УК у 
Локачин.рн/с.Замличi/221
30001

37986430 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA108999980000033218854003193 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЗАМЛИЧIВСЬКА/С.ЗАМЛИЧI УК у 
Локачин.рн/с.Замличi/221
30002

37986430 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA828999980000033213859003193 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст



ЗАЯЧИЦIВСЬКА/С.ЗАЯЧИЦI УК у 
Локачин.рн/с.Заячицi/2213
0000

37986430 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA508999980000033210805003195 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЗАЯЧИЦIВСЬКА/С.ЗАЯЧИЦI УК у 
Локачин.рн/с.Заячицi/2213
0001

37986430 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA468999980000033216854003195 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЗАЯЧИЦIВСЬКА/С.ЗАЯЧИЦI УК у 
Локачин.рн/с.Заячицi/2213
0002

37986430 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA218999980000033211859003195 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

КОЗЛIВСЬКА/С.КОЗЛIВ УК у 
Локачин.рн/с.Козлiв/22130
000

37986430 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA428999980000033217805003198 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

КОЗЛIВСЬКА/С.КОЗЛIВ УК у 
Локачин.рн/с.Козлiв/22130
001

37986430 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA038999980000033213854003198 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

КОЗЛIВСЬКА/С.КОЗЛIВ УК у 
Локачин.рн/с.Козлiв/22130
002

37986430 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA138999980000033218859003198 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

КОНЮХIВСЬКА/С.КОНЮХИ УК у 
Локачин.рн/с.Конюхи/2213
0000

37986430 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA718999980000033213805003200 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

КОНЮХIВСЬКА/С.КОНЮХИ УК у 
Локачин.рн/с.Конюхи/2213
0001

37986430 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA678999980000033219854003200 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

КОНЮХIВСЬКА/С.КОНЮХИ УК у 
Локачин.рн/с.Конюхи/2213
0002

37986430 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA428999980000033214859003200 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

КРУХИНИЧIВСЬКА/С.КРУХИНИЧI УК у 
Локачин.рн/с.Крухиничi/22
130000

37986430 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA898999980000033212805003201 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста



КРУХИНИЧIВСЬКА/С.КРУХИНИЧI УК у 
Локачин.рн/с.Крухиничi/22
130001

37986430 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA858999980000033218854003201 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

КРУХИНИЧIВСЬКА/С.КРУХИНИЧI УК у 
Локачин.рн/с.Крухиничi/22
130002

37986430 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA608999980000033213859003201 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

МАРКОВИЧIВСЬКА/С.МАРКОВИЧI УК у 
Локачин.рн/с.Марковичi/2
2130000

37986430 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA108999980000033211805003202 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

МАРКОВИЧIВСЬКА/С.МАРКОВИЧI УК у 
Локачин.рн/с.Марковичi/2
2130001

37986430 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA068999980000033217854003202 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

МАРКОВИЧIВСЬКА/С.МАРКОВИЧI УК у 
Локачин.рн/с.Марковичi/2
2130002

37986430 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA788999980000033212859003202 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

СТАРОЗАГОРIВСЬКА/С.СТАРИЙ 
ЗАГОРIВ

УК у Локачин.рн/с.Старий 
Заго/22130000

37986430 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA028999980000033218805003205 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

СТАРОЗАГОРIВСЬКА/С.СТАРИЙ 
ЗАГОРIВ

УК у Локачин.рн/с.Старий 
Заго/22130001

37986430 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA608999980000033214854003205 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

СТАРОЗАГОРIВСЬКА/С.СТАРИЙ 
ЗАГОРIВ

УК у Локачин.рн/с.Старий 
Заго/22130002

37986430 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA708999980000033219859003205 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

БАКIВЦIВСЬКА/С.БАКIВЦI УК у 
Луцьком.рн/с.Бакiвцi/2213
0000

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA838999980000033212805003212 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

БАКIВЦIВСЬКА/С.БАКIВЦI УК у 
Луцьком.рн/с.Бакiвцi/2213
0001

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA798999980000033218854003212 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі



БАКIВЦIВСЬКА/С.БАКIВЦI УК у 
Луцьком.рн/с.Бакiвцi/2213
0002

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA548999980000033213859003212 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ВОЮТИНСЬКА/С.ВОЮТИН УК у 
Луцьком.рн/с.Воютин/221
30000

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA328999980000033216805003218 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ВОЮТИНСЬКА/С.ВОЮТИН УК у 
Луцьком.рн/с.Воютин/221
30001

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA908999980000033212854003218 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ВОЮТИНСЬКА/С.ВОЮТИН УК у 
Луцьком.рн/с.Воютин/221
30002

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA038999980000033217859003218 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

КОРШIВСЬКА/С.КОРШIВ УК у 
Луцьком.рн/с.Коршiв/2213
0000

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA598999980000033213805003222 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

КОРШIВСЬКА/С.КОРШIВ УК у 
Луцьком.рн/с.Коршiв/2213
0001

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA558999980000033219854003222 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

КОРШIВСЬКА/С.КОРШIВ УК у 
Луцьком.рн/с.Коршiв/2213
0002

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA308999980000033214859003222 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ПIДДУБЦIВСЬКА/С.ПIДДУБЦI УК у 
Луцьком.рн/с.Пiддубцi/221
30000

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA968999980000033216805003230 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ПIДДУБЦIВСЬКА/С.ПIДДУБЦI УК у 
Луцьком.рн/с.Пiддубцi/221
30001

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA578999980000033212854003230 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ПIДДУБЦIВСЬКА/С.ПIДДУБЦI УК у 
Луцьком.рн/с.Пiддубцi/221
30002

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA678999980000033217859003230 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст



РАДОМИШЛЬСЬКА/С.РАДОМИШЛЬ УК у 
Луцьком.рн/с.Радомишль/
22130000

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA358999980000033214805003232 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

РАДОМИШЛЬСЬКА/С.РАДОМИШЛЬ УК у 
Луцьком.рн/с.Радомишль/
22130001

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA938999980000033210854003232 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

РАДОМИШЛЬСЬКА/С.РАДОМИШЛЬ УК у 
Луцьком.рн/с.Радомишль/
22130002

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA068999980000033215859003232 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

РОМАНIВСЬКА/С.РОМАНIВ УК у 
Луцьком.рн/с.Романiв/221
30000

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA718999980000033212805003234 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

РОМАНIВСЬКА/С.РОМАНIВ УК у 
Луцьком.рн/с.Романiв/221
30001

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA678999980000033218854003234 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

РОМАНIВСЬКА/С.РОМАНIВ УК у 
Луцьком.рн/с.Романiв/221
30002

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA428999980000033213859003234 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ЧАРУКIВСЬКА/С.ЧАРУКIВ УК у 
Луцьком.рн/с.Чарукiв/2213
0000

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA818999980000033218805003238 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЧАРУКIВСЬКА/С.ЧАРУКIВ УК у 
Луцьком.рн/с.Чарукiв/2213
0001

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA428999980000033214854003238 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЧАРУКIВСЬКА/С.ЧАРУКIВ УК у 
Луцьком.рн/с.Чарукiв/2213
0002

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA528999980000033219859003238 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ВЕЛИКОГЛУШАНСЬКА/С.ВЕЛИКА 
ГЛУША

УК у Любешів.рн/с.Велика 
Глуш/22130000

37751907 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA658999980000033212805003245 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста



ВЕЛИКОГЛУШАНСЬКА/С.ВЕЛИКА 
ГЛУША

УК у Любешів.рн/с.Велика 
Глуш/22130001

37751907 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA618999980000033218854003245 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ВЕЛИКОГЛУШАНСЬКА/С.ВЕЛИКА 
ГЛУША

УК у Любешів.рн/с.Велика 
Глуш/22130002

37751907 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA368999980000033213859003245 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ДОЛЬСЬКА/С.ДОЛЬСЬК УК у 
Любешів.рн/с.Дольськ/221
30000

37751907 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA488999980000033218805003250 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ДОЛЬСЬКА/С.ДОЛЬСЬК УК у 
Любешів.рн/с.Дольськ/221
30001

37751907 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA098999980000033214854003250 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ДОЛЬСЬКА/С.ДОЛЬСЬК УК у 
Любешів.рн/с.Дольськ/221
30002

37751907 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA198999980000033219859003250 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ЛЮБ'ЯЗIВСЬКА/С.ЛЮБ'ЯЗЬ УК у 
Любешів.рн/с.Люб`язь/221
30000

37751907 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA418999980000033213805003255 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЛЮБ'ЯЗIВСЬКА/С.ЛЮБ'ЯЗЬ УК у 
Любешів.рн/с.Люб`язь/221
30001

37751907 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA378999980000033219854003255 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЛЮБ'ЯЗIВСЬКА/С.ЛЮБ'ЯЗЬ УК у 
Любешів.рн/с.Люб`язь/221
30002

37751907 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA128999980000033214859003255 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

МАЛОГЛУШАНСЬКА/С.МАЛА ГЛУША УК у Любешів.рн/с.Мала 
Глуша/22130000

37751907 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA598999980000033212805003256 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

МАЛОГЛУШАНСЬКА/С.МАЛА ГЛУША УК у Любешів.рн/с.Мала 
Глуша/22130001

37751907 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA558999980000033218854003256 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі



МАЛОГЛУШАНСЬКА/С.МАЛА ГЛУША УК у Любешів.рн/с.Мала 
Глуша/22130002

37751907 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA308999980000033213859003256 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ЩИТИНСЬКА/С.ЩИТИНЬ УК у 
Любешів.рн/с.Щитинь/221
30000

37751907 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA428999980000033218805003261 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЩИТИНСЬКА/С.ЩИТИНЬ УК у 
Любешів.рн/с.Щитинь/221
30001

37751907 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA038999980000033214854003261 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЩИТИНСЬКА/С.ЩИТИНЬ УК у 
Любешів.рн/с.Щитинь/221
30002

37751907 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA138999980000033219859003261 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ЗАЧЕРНЕЦЬКА/С.ЗАЧЕРНЕЧЧЯ УК у 
Любомль.рн/с.Зачернеччя
/22130000

38031501 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA188999980000033219805003271 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЗАЧЕРНЕЦЬКА/С.ЗАЧЕРНЕЧЧЯ УК у 
Любомль.рн/с.Зачернеччя
/22130001

38031501 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA768999980000033215854003271 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЗАЧЕРНЕЦЬКА/С.ЗАЧЕРНЕЧЧЯ УК у 
Любомль.рн/с.Зачернеччя
/22130002

38031501 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA518999980000033210859003271 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ЗГОРАНСЬКА/С.ЗГОРАНИ УК у 
Любомль.рн/с.Згорани/22
130000

38031501 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA368999980000033218805003272 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЗГОРАНСЬКА/С.ЗГОРАНИ УК у 
Любомль.рн/с.Згорани/22
130001

38031501 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA948999980000033214854003272 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЗГОРАНСЬКА/С.ЗГОРАНИ УК у 
Любомль.рн/с.Згорани/22
130002

38031501 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA078999980000033219859003272 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст



ХВОРОСТIВСЬКА/С.ХВОРОСТIВ УК у 
Любомль.рн/с.Хворостiв/2
2130000

38031501 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA668999980000033216805003285 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ХВОРОСТIВСЬКА/С.ХВОРОСТIВ УК у 
Любомль.рн/с.Хворостiв/2
2130001

38031501 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA278999980000033212854003285 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ХВОРОСТIВСЬКА/С.ХВОРОСТIВ УК у 
Любомль.рн/с.Хворостiв/2
2130002

38031501 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA378999980000033217859003285 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

МАНЕВИЧI УК у 
Маневич.рн/сщ.Маневичi/
22130000

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA238999980000033213805003288 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

МАНЕВИЧI УК у 
Маневич.рн/сщ.Маневичi/
22130001

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA198999980000033219854003288 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

МАНЕВИЧI УК у 
Маневич.рн/сщ.Маневичi/
22130002

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA918999980000033214859003288 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

БУДКIВСЬКА/С.БУДКИ УК у 
Маневич.рн/с.Будки/22130
000

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA328999980000033211805003291 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

БУДКIВСЬКА/С.БУДКИ УК у 
Маневич.рн/с.Будки/22130
001

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA288999980000033217854003291 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

БУДКIВСЬКА/С.БУДКИ УК у 
Маневич.рн/с.Будки/22130
002

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA038999980000033212859003291 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ВЕЛИКОВЕДМЕЗЬКА/С.ВЕЛИКА 
ВЕДМЕЖКА

УК у Маневич.рн/с.Велика 
Ведм/22130000

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA508999980000033210805003292 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста



ВЕЛИКОВЕДМЕЗЬКА/С.ВЕЛИКА 
ВЕДМЕЖКА

УК у Маневич.рн/с.Велика 
Ведм/22130001

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA468999980000033216854003292 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ВЕЛИКОВЕДМЕЗЬКА/С.ВЕЛИКА 
ВЕДМЕЖКА

УК у Маневич.рн/с.Велика 
Ведм/22130002

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA218999980000033211859003292 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ВЕЛИКООСНИЦЬКА/С.ВЕЛИКА 
ОСНИЦЯ

УК у Маневич.рн/с.Велика 
Осни/22130000

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA068999980000033219805003293 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ВЕЛИКООСНИЦЬКА/С.ВЕЛИКА 
ОСНИЦЯ

УК у Маневич.рн/с.Велика 
Осни/22130001

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA648999980000033215854003293 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ВЕЛИКООСНИЦЬКА/С.ВЕЛИКА 
ОСНИЦЯ

УК у Маневич.рн/с.Велика 
Осни/22130002

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA398999980000033210859003293 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ГОРАЙМIВСЬКА/С.ГОРАЙМIВКА УК у 
Маневич.рн/с.Гораймiвка/
22130000

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA608999980000033216805003296 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ГОРАЙМIВСЬКА/С.ГОРАЙМIВКА УК у 
Маневич.рн/с.Гораймiвка/
22130001

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA218999980000033212854003296 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ГОРАЙМIВСЬКА/С.ГОРАЙМIВКА УК у 
Маневич.рн/с.Гораймiвка/
22130002

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA318999980000033217859003296 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ДОВЖИЦЬКА/С.ДОВЖИЦЯ УК у 
Маневич.рн/с.Довжиця/22
130000

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA968999980000033214805003298 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ДОВЖИЦЬКА/С.ДОВЖИЦЯ УК у 
Маневич.рн/с.Довжиця/22
130001

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA578999980000033210854003298 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі



ДОВЖИЦЬКА/С.ДОВЖИЦЯ УК у 
Маневич.рн/с.Довжиця/22
130002

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA678999980000033215859003298 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

КОМАРIВСЬКА/С.КОМАРОВЕ УК у 
Маневич.рн/с.Комарове/2
2130000

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA288999980000033210805003300 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

КОМАРIВСЬКА/С.КОМАРОВЕ УК у 
Маневич.рн/с.Комарове/2
2130001

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA248999980000033216854003300 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

КОМАРIВСЬКА/С.КОМАРОВЕ УК у 
Маневич.рн/с.Комарове/2
2130002

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA968999980000033211859003300 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

КОПИЛЛІВСЬКА/С.КОПИЛЛЯ УК у 
Маневич.рн/с.Копилля/22
130000

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA818999980000033219805003301 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

КОПИЛЛІВСЬКА/С.КОПИЛЛЯ УК у 
Маневич.рн/с.Копилля/22
130001

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA428999980000033215854003301 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

КОПИЛЛІВСЬКА/С.КОПИЛЛЯ УК у 
Маневич.рн/с.Копилля/22
130002

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA178999980000033210859003301 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

КОСТЮХНIВСЬКА/С.КОСТЮХНIВКА УК у 
Маневич.рн/с.Костюхнiвка
/22130000

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA028999980000033218805003302 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

КОСТЮХНIВСЬКА/С.КОСТЮХНIВКА УК у 
Маневич.рн/с.Костюхнiвка
/22130001

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA608999980000033214854003302 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

КОСТЮХНIВСЬКА/С.КОСТЮХНIВКА УК у 
Маневич.рн/с.Костюхнiвка
/22130002

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA708999980000033219859003302 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст



КРАСНОВІЛЬСЬКА/С.КРАСНОВОЛЯ УК у 
Маневич.рн/с.Красноволя/
22130000

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA208999980000033217805003303 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

КРАСНОВІЛЬСЬКА/С.КРАСНОВОЛЯ УК у 
Маневич.рн/с.Красноволя/
22130001

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA788999980000033213854003303 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

КРАСНОВІЛЬСЬКА/С.КРАСНОВОЛЯ УК у 
Маневич.рн/с.Красноволя/
22130002

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA888999980000033218859003303 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

КУКЛИНСЬКА/С.КУКЛИ УК у 
Маневич.рн/с.Кукли/22130
000

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA388999980000033216805003304 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

КУКЛИНСЬКА/С.КУКЛИ УК у 
Маневич.рн/с.Кукли/22130
001

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA968999980000033212854003304 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

КУКЛИНСЬКА/С.КУКЛИ УК у 
Маневич.рн/с.Кукли/22130
002

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA098999980000033217859003304 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

КУЛИКОВИЧIВСЬКА/С.КУЛИКОВИЧI УК у 
Маневич.рн/с.Куликовичi/
22130000

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA568999980000033215805003305 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

КУЛИКОВИЧIВСЬКА/С.КУЛИКОВИЧI УК у 
Маневич.рн/с.Куликовичi/
22130001

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA178999980000033211854003305 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

КУЛИКОВИЧIВСЬКА/С.КУЛИКОВИЧI УК у 
Маневич.рн/с.Куликовичi/
22130002

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA278999980000033216859003305 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ЛIСIВСЬКА/С.ЛIСОВЕ УК у 
Маневич.рн/с.Лiсове/2213
0000

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA748999980000033214805003306 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста



ЛIСIВСЬКА/С.ЛIСОВЕ УК у 
Маневич.рн/с.Лiсове/2213
0001

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA358999980000033210854003306 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЛIСIВСЬКА/С.ЛIСОВЕ УК у 
Маневич.рн/с.Лiсове/2213
0002

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA458999980000033215859003306 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

НОВОРУДСЬКА/С.НОВА РУДА УК у Маневич.рн/с.Нова 
Руда/22130000

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA138999980000033212805003308 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

НОВОРУДСЬКА/С.НОВА РУДА УК у Маневич.рн/с.Нова 
Руда/22130001

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA098999980000033218854003308 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

НОВОРУДСЬКА/С.НОВА РУДА УК у Маневич.рн/с.Нова 
Руда/22130002

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA818999980000033213859003308 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ОКОНСЬКА/С.ОКОНСЬК УК у 
Маневич.рн/с.Оконськ/221
30000

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA318999980000033211805003309 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ОКОНСЬКА/С.ОКОНСЬК УК у 
Маневич.рн/с.Оконськ/221
30001

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA278999980000033217854003309 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ОКОНСЬКА/С.ОКОНСЬК УК у 
Маневич.рн/с.Оконськ/221
30002

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA028999980000033212859003309 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

СТАРОЧОРТОРИЙСЬКА/С.СТАРИЙ 
ЧОРТОРИЙСЬК

УК у Маневич.рн/с.Ст. 
Чортори/22130000

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA148999980000033217805003314 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

СТАРОЧОРТОРИЙСЬКА/С.СТАРИЙ 
ЧОРТОРИЙСЬК

УК у Маневич.рн/с.Ст. 
Чортори/22130001

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA728999980000033213854003314 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі



СТАРОЧОРТОРИЙСЬКА/С.СТАРИЙ 
ЧОРТОРИЙСЬК

УК у Маневич.рн/с.Ст. 
Чортори/22130002

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA828999980000033218859003314 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ТРОЯНIВСЬКА/С.ТРОЯНIВКА УК у 
Маневич.рн/с.Троянiвка/2
2130000

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA328999980000033216805003315 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ТРОЯНIВСЬКА/С.ТРОЯНIВКА УК у 
Маневич.рн/с.Троянiвка/2
2130001

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA908999980000033212854003315 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ТРОЯНIВСЬКА/С.ТРОЯНIВКА УК у 
Маневич.рн/с.Троянiвка/2
2130002

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA038999980000033217859003315 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ЦМIНIВСЬКА/С.ЦМIНИ УК у 
Маневич.рн/с.Цмiни/2213
0000

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA508999980000033215805003316 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЦМIНIВСЬКА/С.ЦМIНИ УК у 
Маневич.рн/с.Цмiни/2213
0001

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA118999980000033211854003316 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЦМIНIВСЬКА/С.ЦМIНИ УК у 
Маневич.рн/с.Цмiни/2213
0002

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA218999980000033216859003316 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ЧЕРЕВАХІВСЬКА/С.ЧЕРЕВАХА УК у 
Маневич.рн/с.Череваха/2
2130000

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA688999980000033214805003317 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЧЕРЕВАХІВСЬКА/С.ЧЕРЕВАХА УК у 
Маневич.рн/с.Череваха/2
2130001

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA298999980000033210854003317 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЧЕРЕВАХІВСЬКА/С.ЧЕРЕВАХА УК у 
Маневич.рн/с.Череваха/2
2130002

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA398999980000033215859003317 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст



ЧОРНИЖIВСЬКА/С.ЧОРНИЖ УК у 
Маневич.рн/с.Чорниж/221
30000

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA868999980000033213805003318 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЧОРНИЖIВСЬКА/С.ЧОРНИЖ УК у 
Маневич.рн/с.Чорниж/221
30001

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA828999980000033219854003318 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЧОРНИЖIВСЬКА/С.ЧОРНИЖ УК у 
Маневич.рн/с.Чорниж/221
30002

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA578999980000033214859003318 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

РАТНЕ УК у 
Ратнівс.рн/сщ.Ратне/2213
0000

37821937 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA958999980000033211805003321 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

РАТНЕ УК у 
Ратнівс.рн/сщ.Ратне/2213
0001

37821937 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA918999980000033217854003321 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

РАТНЕ УК у 
Ратнівс.рн/сщ.Ратне/2213
0002

37821937 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA668999980000033212859003321 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ВИСОЧНЕНСЬКА/С.ВИСОЧНЕ УК у 
Ратнівс.рн/с.Височне/221
30000

37821937 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA088999980000033217805003325 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ВИСОЧНЕНСЬКА/С.ВИСОЧНЕ УК у 
Ратнівс.рн/с.Височне/221
30001

37821937 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA668999980000033213854003325 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ВИСОЧНЕНСЬКА/С.ВИСОЧНЕ УК у 
Ратнівс.рн/с.Височне/221
30002

37821937 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA768999980000033218859003325 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ГIРНИКIВСЬКА/С.ГIРНИКИ УК у 
Ратнівс.рн/с.Гiрники/2213
0000

37821937 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA268999980000033216805003326 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста



ГIРНИКIВСЬКА/С.ГIРНИКИ УК у 
Ратнівс.рн/с.Гiрники/2213
0001

37821937 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA848999980000033212854003326 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ГIРНИКIВСЬКА/С.ГIРНИКИ УК у 
Ратнівс.рн/с.Гiрники/2213
0002

37821937 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA948999980000033217859003326 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ЖИРИЧIВСЬКА/С.ЖИРИЧI УК у 
Ратнівс.рн/с.Жиричi/22130
000

37821937 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA808999980000033213805003329 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЖИРИЧIВСЬКА/С.ЖИРИЧI УК у 
Ратнівс.рн/с.Жиричi/22130
001

37821937 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA768999980000033219854003329 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЖИРИЧIВСЬКА/С.ЖИРИЧI УК у 
Ратнівс.рн/с.Жиричi/22130
002

37821937 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA518999980000033214859003329 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ЗДОМИШЕЛЬСЬКА/С.ЗДОМИШЕЛЬ УК у 
Ратнівс.рн/с.Здомишель/2
2130000

37821937 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA638999980000033219805003334 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЗДОМИШЕЛЬСЬКА/С.ЗДОМИШЕЛЬ УК у 
Ратнівс.рн/с.Здомишель/2
2130001

37821937 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA248999980000033215854003334 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЗДОМИШЕЛЬСЬКА/С.ЗДОМИШЕЛЬ УК у 
Ратнівс.рн/с.Здомишель/2
2130002

37821937 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA968999980000033210859003334 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

КОРТЕЛIСЬКА/С.КОРТЕЛIСИ УК у 
Ратнівс.рн/с.Кортелiси/22
130000

37821937 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA818999980000033218805003335 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

КОРТЕЛIСЬКА/С.КОРТЕЛIСИ УК у 
Ратнівс.рн/с.Кортелiси/22
130001

37821937 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA428999980000033214854003335 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі



КОРТЕЛIСЬКА/С.КОРТЕЛIСИ УК у 
Ратнівс.рн/с.Кортелiси/22
130002

37821937 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA528999980000033219859003335 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

МЛИНIВСЬКА/С.МЛИНОВЕ УК у 
Ратнівс.рн/с.Млинове/221
30000

37821937 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA208999980000033216805003337 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

МЛИНIВСЬКА/С.МЛИНОВЕ УК у 
Ратнівс.рн/с.Млинове/221
30001

37821937 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA788999980000033212854003337 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

МЛИНIВСЬКА/С.МЛИНОВЕ УК у 
Ратнівс.рн/с.Млинове/221
30002

37821937 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA888999980000033217859003337 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ПРОХIДСЬКА/С.ПРОХIД УК у 
Ратнівс.рн/с.Прохiд/22130
000

37821937 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA568999980000033214805003339 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ПРОХIДСЬКА/С.ПРОХIД УК у 
Ратнівс.рн/с.Прохiд/22130
001

37821937 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA178999980000033210854003339 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ПРОХIДСЬКА/С.ПРОХIД УК у 
Ратнівс.рн/с.Прохiд/22130
002

37821937 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA278999980000033215859003339 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

РОЖИЩЕ УК у 
Рожищен.рн/м.Рожище/22
130000

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA758999980000033218805003346 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

РОЖИЩЕ УК у 
Рожищен.рн/м.Рожище/22
130001

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA368999980000033214854003346 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

РОЖИЩЕ УК у 
Рожищен.рн/м.Рожище/22
130002

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA468999980000033219859003346 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст



ДУБИЩЕ УК у 
Рожищен.рн/сщ.Дубище/2
2130000

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA938999980000033217805003347 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ДУБИЩЕ УК у 
Рожищен.рн/сщ.Дубище/2
2130001

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA548999980000033213854003347 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ДУБИЩЕ УК у 
Рожищен.рн/сщ.Дубище/2
2130002

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA648999980000033218859003347 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

БЕРЕСЬКА/С.БЕРЕСЬК УК у 
Рожищен.рн/с.Береськ/22
130000

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA328999980000033215805003349 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

БЕРЕСЬКА/С.БЕРЕСЬК УК у 
Рожищен.рн/с.Береськ/22
130001

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA908999980000033211854003349 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

БЕРЕСЬКА/С.БЕРЕСЬК УК у 
Рожищен.рн/с.Береськ/22
130002

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA038999980000033216859003349 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ВIЧИНIВСЬКА/С.ВIЧИНI УК у 
Рожищен.рн/с.Вiчинi/2213
0000

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA058999980000033215805003350 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ВIЧИНIВСЬКА/С.ВIЧИНI УК у 
Рожищен.рн/с.Вiчинi/2213
0001

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA638999980000033211854003350 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ВIЧИНIВСЬКА/С.ВIЧИНI УК у 
Рожищен.рн/с.Вiчинi/2213
0002

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA738999980000033216859003350 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ВОРОНЧИНСЬКА/С.ВОРОНЧИН УК у 
Рожищен.рн/с.Ворончин/2
2130000

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA238999980000033214805003351 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста



ВОРОНЧИНСЬКА/С.ВОРОНЧИН УК у 
Рожищен.рн/с.Ворончин/2
2130001

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA818999980000033210854003351 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ВОРОНЧИНСЬКА/С.ВОРОНЧИН УК у 
Рожищен.рн/с.Ворончин/2
2130002

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA918999980000033215859003351 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ГОРОДИНIВСЬКА/С.ГОРОДИНI УК у 
Рожищен.рн/с.Городинi/22
130000

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA418999980000033213805003352 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ГОРОДИНIВСЬКА/С.ГОРОДИНI УК у 
Рожищен.рн/с.Городинi/22
130001

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA378999980000033219854003352 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ГОРОДИНIВСЬКА/С.ГОРОДИНI УК у 
Рожищен.рн/с.Городинi/22
130002

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA128999980000033214859003352 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ДОРОСИНIВСЬКА/С.ДОРОСИНI УК у 
Рожищен.рн/с.Доросинi/2
2130000

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA598999980000033212805003353 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ДОРОСИНIВСЬКА/С.ДОРОСИНI УК у 
Рожищен.рн/с.Доросинi/2
2130001

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA558999980000033218854003353 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ДОРОСИНIВСЬКА/С.ДОРОСИНI УК у 
Рожищен.рн/с.Доросинi/2
2130002

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA308999980000033213859003353 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

IВАНЧИЦIВСЬКА/С.IВАНЧИЦI УК у 
Рожищен.рн/с.Iванчицi/22
130000

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA958999980000033210805003355 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

IВАНЧИЦIВСЬКА/С.IВАНЧИЦI УК у 
Рожищен.рн/с.Iванчицi/22
130001

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA918999980000033216854003355 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі



IВАНЧИЦIВСЬКА/С.IВАНЧИЦI УК у 
Рожищен.рн/с.Iванчицi/22
130002

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA668999980000033211859003355 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

КОБЧЕНСЬКА/С.КОБЧЕ УК у 
Рожищен.рн/с.Кобче/2213
0000

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA518999980000033219805003356 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

КОБЧЕНСЬКА/С.КОБЧЕ УК у 
Рожищен.рн/с.Кобче/2213
0001

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA128999980000033215854003356 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

КОБЧЕНСЬКА/С.КОБЧЕ УК у 
Рожищен.рн/с.Кобче/2213
0002

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA848999980000033210859003356 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ЛIТОГОЩАНСЬКА/С.ЛIТОГОЩА УК у 
Рожищен.рн/с.Лiтогоща/2
2130000

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA088999980000033216805003359 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЛIТОГОЩАНСЬКА/С.ЛIТОГОЩА УК у 
Рожищен.рн/с.Лiтогоща/2
2130001

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA668999980000033212854003359 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЛIТОГОЩАНСЬКА/С.ЛIТОГОЩА УК у 
Рожищен.рн/с.Лiтогоща/2
2130002

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA768999980000033217859003359 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ЛУКIВСЬКА/С.ЛУКIВ УК у 
Рожищен.рн/с.Лукiв/22130
000

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA788999980000033216805003360 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЛУКIВСЬКА/С.ЛУКIВ УК у 
Рожищен.рн/с.Лукiв/22130
001

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA398999980000033212854003360 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЛУКIВСЬКА/С.ЛУКIВ УК у 
Рожищен.рн/с.Лукiв/22130
002

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA498999980000033217859003360 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст



МИЛЬСЬКА/С.МИЛЬСЬК УК у 
Рожищен.рн/с.Мильськ/22
130000

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA178999980000033214805003362 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

МИЛЬСЬКА/С.МИЛЬСЬК УК у 
Рожищен.рн/с.Мильськ/22
130001

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA758999980000033210854003362 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

МИЛЬСЬКА/С.МИЛЬСЬК УК у 
Рожищен.рн/с.Мильськ/22
130002

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA858999980000033215859003362 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

НАВIЗЬКА/С.НАВIЗ УК у 
Рожищен.рн/с.Навiз/2213
0000

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA358999980000033213805003363 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

НАВIЗЬКА/С.НАВIЗ УК у 
Рожищен.рн/с.Навiз/2213
0001

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA318999980000033219854003363 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

НАВIЗЬКА/С.НАВIЗ УК у 
Рожищен.рн/с.Навiз/2213
0002

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA068999980000033214859003363 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

НЕМИРСЬКА/С.НЕМИР УК у 
Рожищен.рн/с.Немир/221
30000

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA538999980000033212805003364 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

НЕМИРСЬКА/С.НЕМИР УК у 
Рожищен.рн/с.Немир/221
30001

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA498999980000033218854003364 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

НЕМИРСЬКА/С.НЕМИР УК у 
Рожищен.рн/с.Немир/221
30002

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA248999980000033213859003364 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

НОСАЧЕВИЧIВСЬКА/С.НОСАЧЕВИЧI УК у 
Рожищен.рн/с.Носачевичi
/22130000

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA718999980000033211805003365 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста



НОСАЧЕВИЧIВСЬКА/С.НОСАЧЕВИЧI УК у 
Рожищен.рн/с.Носачевичi
/22130001

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA678999980000033217854003365 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

НОСАЧЕВИЧIВСЬКА/С.НОСАЧЕВИЧI УК у 
Рожищен.рн/с.Носачевичi
/22130002

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA428999980000033212859003365 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ПЕРЕСПIВСЬКА/С.ПЕРЕСПА УК у 
Рожищен.рн/с.Переспа/22
130000

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA898999980000033210805003366 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ПЕРЕСПIВСЬКА/С.ПЕРЕСПА УК у 
Рожищен.рн/с.Переспа/22
130001

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA858999980000033216854003366 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ПЕРЕСПIВСЬКА/С.ПЕРЕСПА УК у 
Рожищен.рн/с.Переспа/22
130002

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA608999980000033211859003366 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ПОЖАРКIВСЬКА/С.ПОЖАРКИ УК у 
Рожищен.рн/с.Пожарки/22
130000

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA458999980000033219805003367 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ПОЖАРКIВСЬКА/С.ПОЖАРКИ УК у 
Рожищен.рн/с.Пожарки/22
130001

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA068999980000033215854003367 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ПОЖАРКIВСЬКА/С.ПОЖАРКИ УК у 
Рожищен.рн/с.Пожарки/22
130002

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA788999980000033210859003367 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

РУДКО-КОЗИНСЬКА/С.РУДКА-
КОЗИНСЬКА

УК у Рожищен.рн/с.Рудко-
Кузин/22130000

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA638999980000033218805003368 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

РУДКО-КОЗИНСЬКА/С.РУДКА-
КОЗИНСЬКА

УК у Рожищен.рн/с.Рудко-
Кузин/22130001

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA248999980000033214854003368 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі



РУДКО-КОЗИНСЬКА/С.РУДКА-
КОЗИНСЬКА

УК у Рожищен.рн/с.Рудко-
Кузин/22130002

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA348999980000033219859003368 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

РУДНЯНСЬКА/С.РУДНЯ УК у 
Рожищен.рн/с.Рудня/2213
0000

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA818999980000033217805003369 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

РУДНЯНСЬКА/С.РУДНЯ УК у 
Рожищен.рн/с.Рудня/2213
0001

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA428999980000033213854003369 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

РУДНЯНСЬКА/С.РУДНЯ УК у 
Рожищен.рн/с.Рудня/2213
0002

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA528999980000033218859003369 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

СОКIЛЬСЬКА/С.СОКIЛ УК у 
Рожищен.рн/с.Сокiл/2213
0000

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA548999980000033217805003370 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

СОКIЛЬСЬКА/С.СОКIЛ УК у 
Рожищен.рн/с.Сокiл/2213
0001

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA158999980000033213854003370 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

СОКIЛЬСЬКА/С.СОКIЛ УК у 
Рожищен.рн/с.Сокiл/2213
0002

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA258999980000033218859003370 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ТОПIЛЬНЕНСЬКА/С.ТОПIЛЬНЕ УК у 
Рожищен.рн/с.Топiльне/2
2130000

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA728999980000033216805003371 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ТОПIЛЬНЕНСЬКА/С.ТОПIЛЬНЕ УК у 
Рожищен.рн/с.Топiльне/2
2130001

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA338999980000033212854003371 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ТОПIЛЬНЕНСЬКА/С.ТОПIЛЬНЕ УК у 
Рожищен.рн/с.Топiльне/2
2130002

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA438999980000033217859003371 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст



ТИХОТИНСЬКА/С.ТИХОТИН УК у 
Рожищен.рн/с.Тихотин/22
130000

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA908999980000033215805003372 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ТИХОТИНСЬКА/С.ТИХОТИН УК у 
Рожищен.рн/с.Тихотин/22
130001

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA518999980000033211854003372 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ТИХОТИНСЬКА/С.ТИХОТИН УК у 
Рожищен.рн/с.Тихотин/22
130002

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA618999980000033216859003372 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ЩУРИНСЬКА/С.ЩУРИН УК у 
Рожищен.рн/с.Щурин/221
30000

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA298999980000033213805003374 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЩУРИНСЬКА/С.ЩУРИН УК у 
Рожищен.рн/с.Щурин/221
30001

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA258999980000033219854003374 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЩУРИНСЬКА/С.ЩУРИН УК у 
Рожищен.рн/с.Щурин/221
30002

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA978999980000033214859003374 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ЯСЕНIВСЬКА/С.ЯСЕНIВКА УК у 
Рожищен.рн/с.Ясенiвка/22
130000

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA478999980000033212805003375 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЯСЕНIВСЬКА/С.ЯСЕНIВКА УК у 
Рожищен.рн/с.Ясенiвка/22
130001

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA438999980000033218854003375 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЯСЕНIВСЬКА/С.ЯСЕНIВКА УК у 
Рожищен.рн/с.Ясенiвка/22
130002

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA188999980000033213859003375 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

БУЦИНСЬКА/С.БУЦИН УК у 
Ст.Вижі.рн/с.Буцин/22130
000

37626821 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA398999980000033219805003378 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста



БУЦИНСЬКА/С.БУЦИН УК у 
Ст.Вижі.рн/с.Буцин/22130
001

37626821 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA978999980000033215854003378 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

БУЦИНСЬКА/С.БУЦИН УК у 
Ст.Вижі.рн/с.Буцин/22130
002

37626821 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA728999980000033210859003378 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ЖУРАВЛИНСЬКА/С.ЖУРАВЛИНЕ УК у 
Ст.Вижі.рн/с.Журавлине/2
2130000

37626821 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA488999980000033217805003381 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЖУРАВЛИНСЬКА/С.ЖУРАВЛИНЕ УК у 
Ст.Вижі.рн/с.Журавлине/2
2130001

37626821 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA098999980000033213854003381 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЖУРАВЛИНСЬКА/С.ЖУРАВЛИНЕ УК у 
Ст.Вижі.рн/с.Журавлине/2
2130002

37626821 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA198999980000033218859003381 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

КРИМНЕНСЬКА/С.КРИМНЕ УК у 
Ст.Вижі.рн/с.Кримне/2213
0000

37626821 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA668999980000033216805003382 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

КРИМНЕНСЬКА/С.КРИМНЕ УК у 
Ст.Вижі.рн/с.Кримне/2213
0001

37626821 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA278999980000033212854003382 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

КРИМНЕНСЬКА/С.КРИМНЕ УК у 
Ст.Вижі.рн/с.Кримне/2213
0002

37626821 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA378999980000033217859003382 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ЛЮБОХИНІВСЬКА/С.ЛЮБОХИНИ УК у 
Ст.Вижі.рн/с.Любохини/22
130000

37626821 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA848999980000033215805003383 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЛЮБОХИНІВСЬКА/С.ЛЮБОХИНИ УК у 
Ст.Вижі.рн/с.Любохини/22
130001

37626821 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA458999980000033211854003383 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі



ЛЮБОХИНІВСЬКА/С.ЛЮБОХИНИ УК у 
Ст.Вижі.рн/с.Любохини/22
130002

37626821 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA558999980000033216859003383 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

СЕКУНСЬКА/С.СЕКУНЬ УК у 
Ст.Вижі.рн/с.Секунь/2213
0000

37626821 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA338999980000033219805003389 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

СЕКУНСЬКА/С.СЕКУНЬ УК у 
Ст.Вижі.рн/с.Секунь/2213
0001

37626821 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA918999980000033215854003389 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

СЕКУНСЬКА/С.СЕКУНЬ УК у 
Ст.Вижі.рн/с.Секунь/2213
0002

37626821 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA668999980000033210859003389 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

СОКОЛИЩЕНСЬКА/С.СОКОЛИЩЕ УК у 
Ст.Вижі.рн/с.Соколище/22
130000

37626821 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA608999980000033216805003393 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

СОКОЛИЩЕНСЬКА/С.СОКОЛИЩЕ УК у 
Ст.Вижі.рн/с.Соколище/22
130001

37626821 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA218999980000033212854003393 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

СОКОЛИЩЕНСЬКА/С.СОКОЛИЩЕ УК у 
Ст.Вижі.рн/с.Соколище/22
130002

37626821 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA318999980000033217859003393 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

СТАРОГУТIВСЬКА/С.СТАРА ГУТА УК у Ст.Вижі.рн/с.Стара 
Гута/22130000

37626821 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA968999980000033214805003395 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

СТАРОГУТIВСЬКА/С.СТАРА ГУТА УК у Ст.Вижі.рн/с.Стара 
Гута/22130001

37626821 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA578999980000033210854003395 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

СТАРОГУТIВСЬКА/С.СТАРА ГУТА УК у Ст.Вижі.рн/с.Стара 
Гута/22130002

37626821 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA678999980000033215859003395 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст



БОБЛІВСЬКА/С.БОБЛИ УК у 
Турійсь.рн/с.Бобли/22130
000

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA208999980000033217805003400 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

БОБЛІВСЬКА/С.БОБЛИ УК у 
Турійсь.рн/с.Бобли/22130
001

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA788999980000033213854003400 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

БОБЛІВСЬКА/С.БОБЛИ УК у 
Турійсь.рн/с.Бобли/22130
002

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA888999980000033218859003400 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ДУЛIБІВСЬКА/С.ДУЛIБИ УК у 
Турійсь.рн/с.Дулiби/22130
000

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA748999980000033214805003403 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ДУЛIБІВСЬКА/С.ДУЛIБИ УК у 
Турійсь.рн/с.Дулiби/22130
001

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA358999980000033210854003403 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ДУЛIБІВСЬКА/С.ДУЛIБИ УК у 
Турійсь.рн/с.Дулiби/22130
002

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA458999980000033215859003403 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

КЛЮСЬКА/С.КЛЮСЬК УК у 
Турійсь.рн/с.Клюськ/22130
000

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA928999980000033213805003404 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

КЛЮСЬКА/С.КЛЮСЬК УК у 
Турійсь.рн/с.Клюськ/22130
001

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA888999980000033219854003404 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

КЛЮСЬКА/С.КЛЮСЬК УК у 
Турійсь.рн/с.Клюськ/22130
002

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA638999980000033214859003404 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

КУПИЧIВСЬКА/С.КУПИЧIВ УК у 
Турійсь.рн/с.Купичiв/2213
0000

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA318999980000033211805003406 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста



КУПИЧIВСЬКА/С.КУПИЧIВ УК у 
Турійсь.рн/с.Купичiв/2213
0001

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA278999980000033217854003406 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

КУПИЧIВСЬКА/С.КУПИЧIВ УК у 
Турійсь.рн/с.Купичiв/2213
0002

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA028999980000033212859003406 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

МАКОВИЧIВСЬКА/С.МАКОВИЧI УК у 
Турійсь.рн/с.Маковичi/221
30000

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA498999980000033210805003407 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

МАКОВИЧIВСЬКА/С.МАКОВИЧI УК у 
Турійсь.рн/с.Маковичi/221
30001

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA458999980000033216854003407 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

МАКОВИЧIВСЬКА/С.МАКОВИЧI УК у 
Турійсь.рн/с.Маковичi/221
30002

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA208999980000033211859003407 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

МОКРЕЦЬКА/С.МОКРЕЦЬ УК у 
Турійсь.рн/с.Мокрець/221
30000

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA238999980000033218805003409 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

МОКРЕЦЬКА/С.МОКРЕЦЬ УК у 
Турійсь.рн/с.Мокрець/221
30001

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA818999980000033214854003409 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

МОКРЕЦЬКА/С.МОКРЕЦЬ УК у 
Турійсь.рн/с.Мокрець/221
30002

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA918999980000033219859003409 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

НОВОДВIРСЬКА/С.НОВИЙ ДВIР УК у Турійсь.рн/с.Новий 
Двiр/22130000

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA938999980000033218805003410 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

НОВОДВIРСЬКА/С.НОВИЙ ДВIР УК у Турійсь.рн/с.Новий 
Двiр/22130001

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA548999980000033214854003410 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі



НОВОДВIРСЬКА/С.НОВИЙ ДВIР УК у Турійсь.рн/с.Новий 
Двiр/22130002

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA648999980000033219859003410 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

НОВОСIЛКIВСЬКА/С.НОВОСIЛКИ УК у 
Турійсь.рн/с.Новосiлки/22
130000

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA148999980000033217805003411 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

НОВОСIЛКIВСЬКА/С.НОВОСIЛКИ УК у 
Турійсь.рн/с.Новосiлки/22
130001

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA728999980000033213854003411 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

НОВОСIЛКIВСЬКА/С.НОВОСIЛКИ УК у 
Турійсь.рн/с.Новосiлки/22
130002

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA828999980000033218859003411 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ОВЛОЧИНСЬКА/С.ОВЛОЧИН УК у 
Турійсь.рн/с.Овлочин/221
30000

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA328999980000033216805003412 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ОВЛОЧИНСЬКА/С.ОВЛОЧИН УК у 
Турійсь.рн/с.Овлочин/221
30001

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA908999980000033212854003412 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ОВЛОЧИНСЬКА/С.ОВЛОЧИН УК у 
Турійсь.рн/с.Овлочин/221
30002

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA038999980000033217859003412 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ОЗЕРЯНСЬКА/С.ОЗЕРЯНИ УК у 
Турійсь.рн/с.Озеряни/221
30000

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA508999980000033215805003413 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ОЗЕРЯНСЬКА/С.ОЗЕРЯНИ УК у 
Турійсь.рн/с.Озеряни/221
30001

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA118999980000033211854003413 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ОЗЕРЯНСЬКА/С.ОЗЕРЯНИ УК у 
Турійсь.рн/с.Озеряни/221
30002

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA218999980000033216859003413 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст



РУЖИНСЬКА/С.РУЖИН УК у 
Турійсь.рн/с.Ружин/22130
000

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA868999980000033213805003415 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

РУЖИНСЬКА/С.РУЖИН УК у 
Турійсь.рн/с.Ружин/22130
001

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA828999980000033219854003415 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

РУЖИНСЬКА/С.РУЖИН УК у 
Турійсь.рн/с.Ружин/22130
002

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA578999980000033214859003415 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

СЕЛЕЦЬКА/С.СЕЛЕЦЬ УК у 
Турійсь.рн/с.Селець/2213
0000

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA078999980000033212805003416 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

СЕЛЕЦЬКА/С.СЕЛЕЦЬ УК у 
Турійсь.рн/с.Селець/2213
0001

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA038999980000033218854003416 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

СЕЛЕЦЬКА/С.СЕЛЕЦЬ УК у 
Турійсь.рн/с.Селець/2213
0002

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA758999980000033213859003416 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

СОЛОВИЧIВСЬКА/С.СОЛОВИЧI УК у 
Турійсь.рн/с.Соловичi/221
30000

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA258999980000033211805003417 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

СОЛОВИЧIВСЬКА/С.СОЛОВИЧI УК у 
Турійсь.рн/с.Соловичi/221
30001

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA218999980000033217854003417 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

СОЛОВИЧIВСЬКА/С.СОЛОВИЧI УК у 
Турійсь.рн/с.Соловичi/221
30002

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA938999980000033212859003417 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ТУЛИЧIВСЬКА/С.ТУЛИЧIВ УК у 
Турійсь.рн/с.Туличiв/2213
0000

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA968999980000033219805003419 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста



ТУЛИЧIВСЬКА/С.ТУЛИЧIВ УК у 
Турійсь.рн/с.Туличiв/2213
0001

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA578999980000033215854003419 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ТУЛИЧIВСЬКА/С.ТУЛИЧIВ УК у 
Турійсь.рн/с.Туличiв/2213
0002

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA328999980000033210859003419 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ГРАБIВСЬКА/С.ГРАБОВЕ УК у 
Шацьком.рн/с.Грабово/22
130000

37682912 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA088999980000033217805003422 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ГРАБIВСЬКА/С.ГРАБОВЕ УК у 
Шацьком.рн/с.Грабово/22
130001

37682912 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA668999980000033213854003422 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ГРАБIВСЬКА/С.ГРАБОВЕ УК у 
Шацьком.рн/с.Грабово/22
130002

37682912 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA768999980000033218859003422 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ПIЩАНСЬКА/С.ПIЩА УК у 
Шацьком.рн/с.Пiща/22130
000

37682912 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA268999980000033216805003423 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ПIЩАНСЬКА/С.ПIЩА УК у 
Шацьком.рн/с.Пiща/22130
001

37682912 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA848999980000033212854003423 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ПIЩАНСЬКА/С.ПIЩА УК у 
Шацьком.рн/с.Пiща/22130
002

37682912 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA948999980000033217859003423 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ПУЛЕМЕЦЬКА/С.ПУЛЕМЕЦЬ УК у 
Шацьком.рн/с.Пулимець/2
2130000

37682912 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA628999980000033214805003425 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ПУЛЕМЕЦЬКА/С.ПУЛЕМЕЦЬ УК у 
Шацьком.рн/с.Пулимець/2
2130001

37682912 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA238999980000033210854003425 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі



ПУЛЕМЕЦЬКА/С.ПУЛЕМЕЦЬ УК у 
Шацьком.рн/с.Пулимець/2
2130002

37682912 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA338999980000033215859003425 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

ПУЛЬМIВСЬКА/С.ПУЛЬМО УК у 
Шацьком.рн/с.Пульмо/221
30000

37682912 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA808999980000033213805003426 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ПУЛЬМIВСЬКА/С.ПУЛЬМО УК у 
Шацьком.рн/с.Пульмо/221
30001

37682912 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA768999980000033219854003426 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ПУЛЬМIВСЬКА/С.ПУЛЬМО УК у 
Шацьком.рн/с.Пульмо/221
30002

37682912 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA518999980000033214859003426 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

РОСТАНСЬКА/С.РОСТАНЬ УК у 
Шацьком.рн/с.Ростань/22
130000

37682912 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA988999980000033212805003427 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

РОСТАНСЬКА/С.РОСТАНЬ УК у 
Шацьком.рн/с.Ростань/22
130001

37682912 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA948999980000033218854003427 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

РОСТАНСЬКА/С.РОСТАНЬ УК у 
Шацьком.рн/с.Ростань/22
130002

37682912 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA698999980000033213859003427 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст

СВIТЯЗЬКА/С.СВIТЯЗЬ УК у 
Шацьком.рн/с.Свiтязь/221
30000

37682912 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA378999980000033210805003429 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

СВIТЯЗЬКА/С.СВIТЯЗЬ УК у 
Шацьком.рн/с.Свiтязь/221
30001

37682912 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA338999980000033216854003429 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

СВIТЯЗЬКА/С.СВIТЯЗЬ УК у 
Шацьком.рн/с.Свiтязь/221
30002

37682912 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA088999980000033211859003429 22130002 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району у міст



УСТИЛУГ/ Вол-Волинс.УК/отг 
м.Устилуг/22130000

37950294 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA598999980000033212805003450 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

УСТИЛУГ/ Вол-Волинс.УК/отг 
м.Устилуг/22130001

37950294 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA558999980000033218854003450 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ГОЛОБИ/ Ковельс.УК/отг смт 
Голоби/22130000

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA958999980000033210805003452 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ГОЛОБИ/ Ковельс.УК/отг смт 
Голоби/22130001

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA918999980000033216854003452 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ВЕЛИЦЬКА/С.ВЕЛИЦЬК Ковельське УК/отг 
с.Велицьк/22130000

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA698999980000033218805003454 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ВЕЛИЦЬКА/С.ВЕЛИЦЬК Ковельське УК/отг 
с.Велицьк/22130001

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA308999980000033214854003454 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЗИМНІВСЬКА/С.ЗИМНЕ Вол-Волинськ.УК/отг 
с.Зимне/22130000

37950294 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA088999980000033216805003456 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЗИМНІВСЬКА/С.ЗИМНЕ Вол-Волинськ.УК/отг 
с.Зимне/22130001

37950294 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA668999980000033212854003456 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

СМОЛИГIВСЬКА/С.СМОЛИГIВ УК у Луцьк.рн/отг 
с.Смолигів/22130000

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA448999980000033214805003458 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

СМОЛИГIВСЬКА/С.СМОЛИГIВ УК у Луцьк.рн/отг 
с.Смолигів/22130001

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA058999980000033210854003458 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі



ЛЮБЛИНЕЦЬ Ковельське УК/отг 
Люблинець/22130000

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA358999980000033213805003460 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЛЮБЛИНЕЦЬ Ковельське УК/отг 
Люблинець/22130001

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA318999980000033219854003460 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ШАЦЬК УК у Шацьком.рн/отг смт 
Шацьк/22130000

37682912 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA718999980000033211805003462 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ШАЦЬК УК у Шацьком.рн/отг смт 
Шацьк/22130001

37682912 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA678999980000033217854003462 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЛИТОВЕЗЬКА/С.ЛИТОВЕЖ УК у Іваничі.рн/отг 
с.Литовеж/22130000

37940181 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA458999980000033219805003464 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЛИТОВЕЗЬКА/С.ЛИТОВЕЖ УК у Іваничі.рн/отг 
с.Литовеж/22130001

37940181 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA068999980000033215854003464 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ПАВЛIВСЬКА/С.ПАВЛIВКА УК у Іванич.рн/отг 
с.Павлiвка/22130000

37940181 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA818999980000033217805003466 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ПАВЛIВСЬКА/С.ПАВЛIВКА УК у Іванич.рн/отг 
с.Павлiвка/22130001

37940181 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA428999980000033213854003466 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ПОРОМIВСЬКА/С.ПОРОМIВ УК у Іваничі.рн/отг 
с.Поромiв/22130000

37940181 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA208999980000033215805003468 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ПОРОМIВСЬКА/С.ПОРОМIВ УК у Іваничі.рн/отг 
с.Поромiв/22130001

37940181 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA788999980000033211854003468 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі



ДУБІВСЬКА/С.ДУБОВЕ Ковельське УК/отг 
с.Дубове/22130000

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA118999980000033214805003470 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ДУБІВСЬКА/С.ДУБОВЕ Ковельське УК/отг 
с.Дубове/22130001

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA698999980000033210854003470 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ПОВОРСЬКА/С.ПОВОРСЬК Ковельське УК/отг 
с.Поворськ/22130000

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA478999980000033212805003472 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ПОВОРСЬКА/С.ПОВОРСЬК Ковельське УК/отг 
с.Поворськ/22130001

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA438999980000033218854003472 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

КНЯГИНИНІВСЬКА/С.КНЯГИНИНОК УК у Луцьк.р/отг 
с.Княгининок/22130000

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA838999980000033210805003474 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

КНЯГИНИНІВСЬКА/С.КНЯГИНИНОК УК у Луцьк.р/отг 
с.Княгининок/22130001

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA798999980000033216854003474 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ПРИЛIСНЕНСЬКА/С.ПРИЛIСНЕ УК у Манев.р-н/отг 
с.Прилiсне/22130000

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA578999980000033218805003476 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ПРИЛIСНЕНСЬКА/С.ПРИЛIСНЕ УК у Манев.р-н/отг 
с.Прилiсне/22130001

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA188999980000033214854003476 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

ЗАБОЛОТТЯ УК у Ратн.рн/отг 
сщ.Заболоття/22130000

37821937 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA938999980000033216805003478 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

ЗАБОЛОТТЯ УК у Ратн.рн/отг 
сщ.Заболоття/22130001

37821937 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA548999980000033212854003478 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі



отг м. Любомль УК у Любомль.рн/отг 
м.Любомль/22130000

38031501 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA848999980000033215805003480 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

отг м. Любомль УК у Любомль.рн/отг 
м.Любомль/22130001

38031501 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA458999980000033211854003480 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

отг смт Головне УК у Любомль.рн/отг 
Головне/22130000

38031501 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA238999980000033213805003482 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

отг смт Головне УК у Любомль.рн/отг 
Головне/22130001

38031501 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA198999980000033219854003482 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

отг смт Іваничі УК у Іваничі.рн/отг 
Іваничі/22130000

37940181 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA598999980000033211805003484 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

отг смт Іваничі УК у Іваничі.рн/отг 
Іваничі/22130001

37940181 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA558999980000033217854003484 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

отг смт Колки УК у Маневич.рн/отг 
Колки/22130000

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA338999980000033219805003486 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

отг смт Колки УК у Маневич.рн/отг 
Колки/22130001

37950857 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA918999980000033215854003486 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

отг смт Луків УК у Турійськ.рн/отг 
Луків/22130000

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA698999980000033217805003488 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

отг смт Луків УК у Турійськ.рн/отг 
Луків/22130001

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA308999980000033213854003488 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі



отг смт Любешів УК у Любешів.рн/отг 
Любешiв/22130000

37751907 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA608999980000033216805003490 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

отг смт Любешів УК у Любешів.рн/отг 
Любешiв/22130001

37751907 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA218999980000033212854003490 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

отг смт Турійськ УК у Турійськ.рн/отг 
Турiйськ/22130000

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA968999980000033214805003492 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

отг смт Турійськ УК у Турійськ.рн/отг 
Турiйськ/22130001

37834092 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA578999980000033210854003492 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

отг смт Цумань УК у Ківерців.рн/отг 
Цумань/22130000

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA358999980000033212805003494 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

отг смт Цумань УК у Ківерців.рн/отг 
Цумань/22130001

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA318999980000033218854003494 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

отг с. Боратин УК у Луцькому рн/отг 
Боратин/22130000

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA718999980000033210805003496 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

отг с. Боратин УК у Луцькому рн/отг 
Боратин/22130001

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA678999980000033216854003496 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

отг с. Велимче УК у Ратнівськ.рн/отг 
Велимче/22130000

37821937 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA458999980000033218805003498 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

отг с. Велимче УК у Ратнівськ.рн/отг 
Велимче/22130001

37821937 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA068999980000033214854003498 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі



отг с. Вишнів УК у Любомль.рн/отг 
Вишнiв/22130000

38031501 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA748999980000033214805003500 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

отг с. Вишнів УК у Любомль.рн/отг 
Вишнiв/22130001

38031501 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA358999980000033210854003500 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

отг с. Городище УК у Луцькому рн/отг 
Городище/22130000

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA138999980000033212805003502 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

отг с. Городище УК у Луцькому рн/отг 
Городище/22130001

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA098999980000033218854003502 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

отг с. Дубечне УК у Ст.Вижів.рн/отг 
Дубечне/22130000

37626821 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA498999980000033210805003504 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

отг с. Дубечне УК у Ст.Вижів.рн/отг 
Дубечне/22130001

37626821 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA458999980000033216854003504 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

отг с. Жидичин УК у Ківерців.рн/отг 
Жидичин/22130000

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA238999980000033218805003506 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

отг с. Жидичин УК у Ківерців.рн/отг 
Жидичин/22130001

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA818999980000033214854003506 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

отг с. Забороль УК у Луцькому рн/отг 
Забороль/22130000

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA598999980000033216805003508 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

отг с. Забороль УК у Луцькому рн/отг 
Забороль/22130001

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA208999980000033212854003508 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі



отг с. Заброди УК у Ратнівськ.рн/отг 
Заброди/22130000

37821937 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA508999980000033215805003510 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

отг с. Заброди УК у Ратнівськ.рн/отг 
Заброди/22130001

37821937 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA118999980000033211854003510 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

отг с. Заріччя Вол-Волинськ. УК/отг 
Зарiччя/22130000

37950294 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA868999980000033213805003512 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

отг с. Заріччя Вол-Волинськ. УК/отг 
Зарiччя/22130001

37950294 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA828999980000033219854003512 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

отг с. Затурці УК у Локачин.рн/отг 
Затурцi/22130000

37986430 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA258999980000033211805003514 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

отг с. Затурці УК у Локачин.рн/отг 
Затурцi/22130001

37986430 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA218999980000033217854003514 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

отг с. Колодяжне Ковельське УК/отг 
Колодяжне/22130000

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA968999980000033219805003516 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

отг с. Колодяжне Ковельське УК/отг 
Колодяжне/22130001

37788874 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA578999980000033215854003516 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

отг с. Копачівка УК у Рожищен.рн/отг 
Копачiвка/22130000

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA358999980000033217805003518 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

отг с. Копачівка УК у Рожищен.рн/отг 
Копачiвка/22130001

37986509 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA938999980000033213854003518 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі



отг с. Овадне Вол-Волинськ. УК/отг 
Овадне/22130000

37950294 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA268999980000033216805003520 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

отг с. Овадне Вол-Волинськ. УК/отг 
Овадне/22130001

37950294 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA848999980000033212854003520 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

отг с. Рівне УК у Любомль.рн/отг 
Рiвне/22130000

38031501 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA628999980000033214805003522 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

отг с. Рівне УК у Любомль.рн/отг 
Рiвне/22130001

38031501 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA238999980000033210854003522 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

отг с. Самари УК у Ратнівськ.рн/отг 
Самари/22130000

37821937 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA988999980000033212805003524 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

отг с. Самари УК у Ратнівськ.рн/отг 
Самари/22130001

37821937 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA948999980000033218854003524 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

отг с. Сереховичі УК у Ст.Виж.рн/отг 
Сереховичi/22130000

37626821 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA378999980000033210805003526 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

отг с. Сереховичі УК у Ст.Виж.рн/отг 
Сереховичi/22130001

37626821 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA338999980000033216854003526 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

отг с. Смідин УК у Ст.Вижів.рн/отг 
Смiдин/22130000

37626821 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA118999980000033218805003528 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

отг с. Смідин УК у Ст.Вижів.рн/отг 
Смiдин/22130001

37626821 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA698999980000033214854003528 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі



Торчинська селищна отг УК у Луцькому рн/отг 
Торчин/22130000

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA028999980000033217805003530 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

Торчинська селищна отг УК у Луцькому рн/отг 
Торчин/22130001

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA608999980000033213854003530 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

Гуто-Боровенська сільська отг УК у КамКаш.рн/отг Гуто-
Бор/22130000

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA388999980000033215805003532 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

Гуто-Боровенська сільська отг УК у КамКаш.рн/отг Гуто-
Бор/22130001

37908808 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA968999980000033211854003532 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

Тростянецька сільська отг УК у Ківерц рн/отг 
Тростян/22130000

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA748999980000033213805003534 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

Тростянецька сільська отг УК у Ківерц рн/отг 
Тростян/22130001

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA708999980000033219854003534 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

Ківерцівська міська отг УК у Ківерц рн/отг 
Ківерці/22130000

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA138999980000033211805003536 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

Ківерцівська міська отг УК у Ківерц рн/отг 
Ківерці/22130001

38051994 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA098999980000033217854003536 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

Привітненська сільська отг УК у Локач рн/отг 
Привітне/22130000

37986430 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA848999980000033219805003538 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

Привітненська сільська отг УК у Локач рн/отг 
Привітне/22130001

37986430 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA458999980000033215854003538 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі



Гіркополонківська сільська отг УК у Луцькому рн/отг 
Гіркопол/22130000

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA758999980000033218805003540 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

Гіркополонківська сільська отг УК у Луцькому рн/отг 
Гіркопол/22130001

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA368999980000033214854003540 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

Підгайцівська сільська отг УК у Луцькому рн/отг 
Підгайці/22130000

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA148999980000033216805003542 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

Підгайцівська сільська отг УК у Луцькому рн/отг 
Підгайці/22130001

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA728999980000033212854003542 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

Старовижівська селищна отг УК у Ст.Вижів.рн/отг 
Ст.Вижва/22130000

37626821 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA508999980000033214805003544 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

Старовижівська селищна отг УК у Ст.Вижів.рн/отг 
Ст.Вижва/22130001

37626821 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA118999980000033210854003544 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

Війницька сільська отг УК у Локач.рн/отг 
Війниця/22130000

37986430 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA868999980000033212805003546 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

Війницька сільська отг УК у Локач.рн/отг 
Війниця/22130001

37986430 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA828999980000033218854003546 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі

Липинська сільська отг УК у Луцьк.рн/отг 
Липини/22130000

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA258999980000033210805003548 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами (області, міста

Липинська сільська отг УК у Луцьк.рн/отг 
Липини/22130001

38009654 Казначейство України 
(ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

UA218999980000033216854003548 22130001 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами  (району або мі


