
     Номер рахунку                               

Отримувач

ЄДПРОУ ГУ ДКСУ у Донецькій 

області 

МФО Код 

класифіка

ції доходів 

бюджету

31117175005564 УК м. Лиман/отг м. 

Лиман/11010800

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій 

області 

899998 11010800 Податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді 

процентів

31111063005564 УК м. Лиман/отг м. 

Лиман/11011000

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій 

області 

899998 11011000 Військовий збір

31116002005564 УК м. Лиман/отг м.  

Лиман/11020100

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій 

області 

899998 11020100 Податок на прибуток підприємств і організацій, що 

перебувають у державній власності

33115391005564 УК м. Лиман/отг м.  

Лиман/13030800

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій 

області 

899998 13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування 

природного газу

33114392005564 УК м. Лиман/отг м. 

Лиман/13030900

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій 

області 

899998 13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування 

газового конденсату

31115199005564 УК м. Лиман/отг м. 

Лиман/13060000

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій 

області 

899998 13060000 Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом 

України

31111029005564 УК м. Лиман/отг м.  

Лиман/14060100

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій 

області 

899998 14060100 Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів 

(робіт, послуг)

31119151005564 УК м. Лиман/отг м.  

Лиман/14060900

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій 

області 

899998 14060900 Податок на додану вартість сільськогосподарських 

підприємств за операціями з сільськогосподарськими 

товарами/послугами (крім операцій із зерновими і 

технічними культурами та операцій з продукцією 

тваринництва)31112169005564 УК м. Лиман/отг м.  

Лиман/14061000

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій 

області 

899998 14061000 Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств 

за операціями із зерновими і технічними культурами

31111171005564 УК м. Лиман/отг м.  

Лиман/14061100

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій 

області 

899998 14061100 Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств 

за операціями з продукцією тваринництва
31111074005564 УК м. Лиман/отг м.  

Лиман/21010100

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій 

області 

899998 21010100 Частина чистого прибутку (доходу) господарських 

організацій (державних унітарних підприємств та їх 

об’єднань), що вилучається до державного бюджету 

відповідно до закону

31111104005564 УК м. Лиман/отг м.  

Лиман/21080900

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій 

області 

899998 21080900 Штрафні санкції за порушення законодавства про 

патентування, за порушення норм регулювання обігу 

готівки та про застосування реєстраторів розрахункових 

операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та 
31110105005564 УК м. Лиман/отг м.  

Лиман/21081000

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій 

області 

899998 21081000 Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання 

зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог 

валютного законодавства

31119106005564 УК м. Лиман/отг м.  

Лиман/21081100

37894853 899998 21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції

                                                                                  м. ЛИМАН (Державний бюджет)



     Номер рахунку                               

Отримувач

ЄДПРОУ     Банк отримувача МФО Код 

класифікації 

доходів 

бюджету

НАЗВА КБК

33111340005564 УК м.Лиман/отг 

м.Лиман/11010100

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати

33115346005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/11010200

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та 

інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького 

складу, що сплачується податковими агентами

33119342005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/11010400

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата

33110341005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/11010500

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами 

річного декларування

33116345005564 УК м.Лиман/отг 

м.Лиман/11010900

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 11010900 Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного 

грошового утримання, що сплачується (перераховується)  згідно з  Податкового кодексу

33215860005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/11020200

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності(АРК, 

області, міст Києва та Севастополя)

33214861005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/11020201

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 11020201 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності(району 

або міста республіканського (в АРК) та обласного значення)

33214861005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/11020202

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 11020202 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності(об'єднаної територіальної громади, району у місті, міста районного значення, 

села, селища чи їх об'єднань)

33213806005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/11020300

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 11020300 Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів 

33115313005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/11020400

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 11020400 Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-

видовищних заходів 

33114314005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/11020500

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 11020500 Податок на прибуток іноземних юридичних осіб 

33113315005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/11020600

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 11020600 Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних 

організацій, розташованих на території України 

33112316005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/11020700

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 11020700 Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, 

розташованих на території України 

33111317005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/11020900

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 11020900 Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та 

громадських об'єднань 

33110318005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/11021000

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 11021000 Податок на прибуток приватних підприємств 

33119319005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/11021100

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 11021100 Інші платники податку на прибуток 

33116323005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/11021600

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 11021600 Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, 

розташованих на території України, за винятком страхових організацій 

33118354005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/13010100

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного користування

31412502005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/13010200

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім  рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку 

рубок головного користування)

33115357005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/13020100

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 13020100 Рентна плата  за спеціальне використання води (крім  рентної плати за спеціальне 

використання води водних об'єктів місцевого значення)

33117366005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/13030100

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення

м.ЛИМАН (Місцевий бюджет)



31417507005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/13030200

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого 

значення

31310303005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/14020800

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 14020800 Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) 

31319304005564 УК м. Лиман/отг м. 

Лиман/14020900

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 14020900

33117344005564 УК м. Лиман/отг м. 

Лиман/14021900

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 14021900 Пальне

31416531005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/14040000

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів

31410612005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/18010100

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

31415617005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/18010200

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами,  які є власниками об’єктів житлової нерухомості

31413512005564 УК м.Лиман/отг 

м.Лиман/18010300

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

31412513005564 УК м.Лиман/отг 

м.Лиман/18010400

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними 

особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

33219811005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/18010500

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 18010500 Земельний податок з юридичних осіб

33218812005564 УК м.Лиман/отг 

м.Лиман/18010600

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 18010600 Орендна плата з юридичних осіб

33217813005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/18010700

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 18010700 Земельний податок з фізичних осіб

33215815005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/18010900

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 18010900 Орендна плата з фізичних осіб

31414715005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/18011000

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 18011000 Транспортний податок з фізичних осіб

31413716005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/18011100

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 18011100 Транспортний податок з юридичних осіб

33218890005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/18030100

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами

33217891005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/18030200

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами

31412698005564 УК м.Лиман/отг 

м.Лиман/18050300

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 18050300 Єдиний податок з юридичний осіб 

31411699005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/18050400

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 

31413664005564 УК м. Лиман/отг м. 

Лиман/18050500

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік 

дорівнює або перевищує 75 відсотків

33111362005564 УК м.Лиман/отг 

м.Лиман/19010100

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення 

33110363005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/19010200

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 

33119364005564 УК м.Лиман/отг 

м.Лиман/19010300

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на 

об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

33219855005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/21010300

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, 

що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності АРК, області, 

міст Києва та Севастополя)

33217857005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/21010301

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 21010301 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, 

що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності району або 

міста республіканського (в АРК) та обласного значення)

Мотоцикли і велосипеди



33213862005564 УК м.Лиман/отг м. 

Лиман/21010302

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 21010302 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, 

що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності об'єднаної 

територіальної громади, району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх 

об'єднань)

31417541005564 УК м.Лиман/отг 

м.Лиман/21080900

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 21080900 Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм 

регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у 

сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

31416542005564 УК м.Лиман/отг 

м.Лиман/21081100

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції

31419561005564 УК м.Лиман/отг 

м.Лиман/21081500

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері 

виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

33216825005564 УК м.Лиман/отг 

м.Лиман/22011100

37894853 ГУ ДКСУ у Донецькій області 899998 22011100 Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими 

виробами


