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Кодобл Населений пункт Отримувач

14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/000
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/130
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/130
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/130
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/190
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/210
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/211
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/220
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/240
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/240
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/240
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14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/240
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/240
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/240
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/240
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/240
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/241
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/241
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/241
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/241
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/241
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/241
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/241
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/241
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/310
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/310
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/310
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/330
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/330
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/330
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/330
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/420
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/420
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/420
14 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/501
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/00
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/11
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/12
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/13
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/14
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/16
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/18
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/18
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/18
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/18
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14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/18
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/18
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/18
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/18
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/18
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/18
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/18
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/18
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/18
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/18
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/18
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/18
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/18
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/18
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/19
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/21
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
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14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/22
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
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14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/24
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/31
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/31
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/31
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/33
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/33
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/33
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/33
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/42
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/42
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/42
14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/50
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/0000
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1102
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1102
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1102
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1301
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1301
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1302
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1302
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1302
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1304
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1304
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1304
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1307
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1307
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1307
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1404
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1601
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1801
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1801
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1801
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1801
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1801
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1801
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1801
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1801
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1801
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1801
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14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1801
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1802
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1802
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1803
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1803
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1805
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1805
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1805
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/1909
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2101
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2101
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2101
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2101
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2105
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2108
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2108
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2108
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2108
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2108
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2108
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2111
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
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14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2201
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2208
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2208
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2208
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2209
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2209
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2209
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2209
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2209
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2213
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2213
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2213
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2403
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2406
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2406
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2406
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2406
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2406
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2406
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2406
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2411
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2411
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2411
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2411
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2411
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2416
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2416
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/2417
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/3101
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/3102
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/3103
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/3301
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/3301
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14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/3301
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/3302
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/4202
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/4203
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/4203
14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/5011
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/00000000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11020200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11020201
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/11020202
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13010200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13010300
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13020200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13020400
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13020500
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13040100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13040200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13040300
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13070100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13070200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/13070300
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/14040000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/16012300
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/18010100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/18010200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/18010300
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/18010400
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/18010500
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/18010600
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/18010700
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/18010800
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/18010900
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/18011000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/18011100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/18020100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/18020200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/18030100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/18030200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/18050300
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/18050400
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/18050500
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/19090500
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21010300
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21010301
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21010302
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21010800
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14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21050000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21080500
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21080900
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21081100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21081500
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21081700
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21082400
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21110000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22010200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22010300
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22010500
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22010600
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22010900
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22011000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22011100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22011800
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22011800
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22011800
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22011800
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22011800
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22011800
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22011800
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22011800
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22011800
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22011800
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22011800
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22011800
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22011800
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22011800
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22011800
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22011800
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22011800
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22011800
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22011800
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22011800
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22011800
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22011800
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22011800
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22011800
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22011800
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22012500
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22012600
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22012900
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22013100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22013200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22013300
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14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22013400
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22080400
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22080402
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22080500
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22090100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22090200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22090300
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22090400
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22090500
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22130000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22130001
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/22130002
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24030000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24060300
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24060600
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24060700
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24061600
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24061900
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24062000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24062200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24110600
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24110600
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24110700
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24110900
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24111200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24160100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24160200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/24170000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/31010200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/31020000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/31030000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/33010100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/33010200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/33010400
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/33020000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/42020000
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/42030100
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/42030200
14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/50110000
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/00000
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11020
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11020
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/11020
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13020
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14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13020
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13020
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13040
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13040
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13040
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13070
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13070
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/13070
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/14040
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/16012
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/18010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/18010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/18010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/18010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/18010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/18010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/18010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/18010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/18010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/18011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/18011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/18020
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/18020
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/18030
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/18030
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/18050
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/18050
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/18050
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/19090
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21050
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21080
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21080
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21081
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21081
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21081
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21082
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21110
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22010
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14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22011
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22012
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22012
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22012
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22013
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22013
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22013
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22013
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22080
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22080
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22080
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22090
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22090
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22090
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22090
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22090
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22130
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22130
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/22130
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24030
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14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24060
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24060
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24060
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24061
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24061
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24062
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24062
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24110
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24110
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24110
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24110
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24111
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24160
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24160
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/24170
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/31010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/31020
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/31030
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/33010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/33010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/33010
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/33020
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/42020
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/42030
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/42030
14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/50110
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/00
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/00
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/11
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/12
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/13
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/14
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/16
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/18



Page 1

Page 14

14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/18
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/18
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/18
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/18
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/18
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/18
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/18
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/18
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/18
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/18
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/18
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/18
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/18
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/18
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/18
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/18
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/18
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/19
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
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14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/22
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
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14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/24
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/31
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/31
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/31
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/33
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/33
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/33
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/33
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/42
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/42
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/42
14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/50
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Реквізити рахунків для обліку доход

римувача(ЄД Банк отримувача Номер рахунку (IBAN) ікації доход

37992030                                           A9589999803343999990000141100000000
37992030                                           A0389999803341298970000141113070100
37992030                                           A3389999803341998980000141113070200
37992030                                           A3989999803341698990000141113070300
37992030                                           A2289999803140805290000141119090500
37992030                                           A2689999803141919000000141121010800
37992030                                           A9389999803140205340000141121050000
37992030                                           A2689999803140905350000141121080500
37992030                                           A0689999803140005410000141121080900
37992030                                           A3689999803140705420000141121081100
37992030                                           A8289999803140307020000141121081700
37992030                                           A3589999803140905930000141121082400
37992030                                           A4089999803341498480000141121110000
37992030                                           A4489999803140305110000141122010200
37992030                                           A8989999803140405010000141122010300
37992030                                           A4689999803341798920000141122010500
37992030                                           A5289999803341498930000141122010600
37992030                                           A0889999803341198520000141122010900
37992030                                           A8889999803341898950000141122011000
37992030                                           A9489999803341598960000141122011800
37992030                                           A3489999803341798790100141122012500
37992030                                           A6589999803341198790250141122012500
37992030                                           A6889999803341298790440141122012500
37992030                                           A3289999803341898790000141122012500
37992030                                           A3789999803341398790210141122012500
37992030                                           A6389999803341298790150141122012500
37992030                                           A9189999803341598790270141122012500
37992030                                           A4689999803341198790700141122012500
37992030                                           A4589999803140405300000141122012600
37992030                                           A9789999803140305400000141122012900
37992030                                           A4289999803341398160000141122013100
37992030                                           A4089999803341798210000141122013200
37992030                                           A5289999803341198230000141122013300
37992030                                           A3989999803341398290000141122013400
37992030                                           A0989999803341298710000141122080401
37992030                                           A9189999803140306630000141122080500
37992030                                           A4289999803140405430000141124030000
37992030                                           A4889999803140105440000141124060300
37992030                                           A7889999803140805450000141124060600
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37992030                                           A8489999803140505460000141124060700
37992030                                           A7089999803141919680000141124061600
37992030                                           A3989999803140405560000141124061900
37992030                                           A9589999803140105990000141124062000
37992030                                           A8689999803140406110000141124062200
37992030                                           A9089999803140205470000141124110600
37992030                                           A7489999803141719040000141124110600
37992030                                           A8789999803141519950000141124110700
37992030                                           A4489999803141019030000141124110900
37992030                                           A4789999803140305950000141124111200
37992030                                           A7389999803140906870000141124160100
37992030                                           A8189999803141519240000141124160200
37992030                                           A3989999803141419210000141124170000
37992030                                           A3489999803140805740000141131010200
37992030                                           A8189999803140805320000141131020000
37992030                                           A8089999803141419050000141131030000
37992030                                           A4689999803141219410000141133010100
37992030                                           A7689999803141919420000141133010200
37992030                                           A8289999803141619430000141133010400
37992030                                           A2989999803140605490000141133020000
37992030                                           A8689999803141119060000141142020000
37992030                                           A2389999803141919130000141142030100
37992030                                           A8389999803141119190000141142030200
37992030                                           A9189999803141319310000141150110000
37992030                                           A4489999803343799990000143800000000
37992030                                           A9489999803341498600000143811020200
37992030                                           A0389999803341198610000143811020201
37992030                                           A3689999803341298060000143811020202
37992030                                           A6689999803341998070000143812020900
37992030                                           A6889999803140905020000143813010200
37992030                                           A7489999803140605030000143813010300
37992030                                           A8089999803140305040000143813020200
37992030                                           A8689999803140005050000143813020400
37992030                                           A1989999803140705060000143813020500
37992030                                           A2589999803140405070000143813040100
37992030                                           A6189999803140805090000143813040200
37992030                                           A3189999803140105080000143813040300
37992030                                           A4989999803341098970000143813070100
37992030                                           A7989999803341798980000143813070200
37992030                                           A8589999803341498990000143813070300
37992030                                           A2489999803140905310000143814040000
37992030                                           A3589999803341798300000143816012300
37992030                                           A6589999803140906120000143818010100
37992030                                           A2289999803140406170000143818010200
37992030                                           A2389999803140805120000143818010300
37992030                                           A2989999803140505130000143818010400
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37992030                                           A3489999803341698110000143818010500
37992030                                           A4089999803341398120000143818010600
37992030                                           A4689999803341098130000143818010700
37992030                                           A7689999803341798140000143818010800
37992030                                           A8289999803341498150000143818010900
37992030                                           A2889999803140107150000143818011000
37992030                                           A5889999803140807160000143818011100
37992030                                           A2789999803341898880000143818020100
37992030                                           A3389999803341598890000143818020200
37992030                                           A5689999803341198900000143818030100
37992030                                           A8689999803341898910000143818030200
37992030                                           A8089999803140306980000143818050300
37992030                                           A8689999803140006990000143818050400
37992030                                           A7089999803140806640000143818050500
37992030                                           A6889999803140605290000143819090500
37992030                                           A9689999803341098550000143821010300
37992030                                           A3589999803341498570000143821010301
37992030                                           A3389999803341898620000143821010302
37992030                                           A7289999803141719000000143821010800
37992030                                           A4289999803140005340000143821050000
37992030                                           A7289999803140705350000143821080500
37992030                                           A7689999803140805410000143821080900
37992030                                           A8289999803140505420000143821081100
37992030                                           A8389999803140605610000143821081500
37992030                                           A3189999803140107020000143821081700
37992030                                           A8189999803140705930000143821082400
37992030                                           A8689999803341298480000143821110000
37992030                                           A9089999803140105110000143822010200
37992030                                           A3889999803140205010000143822010300
37992030                                           A9289999803341598920000143822010500
37992030                                           A9889999803341298930000143822010600
37992030                                           A7889999803341998520000143822010900
37992030                                           A3789999803341698950000143822011000
37992030                                           A3789999803341398250000143822011100
37992030                                           A0389999803341198960170143822011800
37992030                                           A4789999803341198960200143822011800
37992030                                           A7489999803341298960230143822011800
37992030                                           A0689999803341298960360143822011800
37992030                                           A2889999803341898960180143822011800
37992030                                           A0489999803341898960340143822011800
37992030                                           A3889999803341898960760143822011800
37992030                                           A7089999803341998960110143822011800
37992030                                           A7589999803341998960400143822011800
37992030                                           A6589999803341998960790143822011800
37992030                                           A4389999803341398960000143822011800
37992030                                           A3389999803341398960390143822011800
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37992030                                           A0289999803341498960160143822011800
37992030                                           A0789999803341498960450143822011800
37992030                                           A2989999803341598960190143822011800
37992030                                           A7389999803341598960220143822011800
37992030                                           A3489999803341598960480143822011800
37992030                                           A0389999803341698960250143822011800
37992030                                           A3289999803341698960380143822011800
37992030                                           A8189999803341698960700143822011800
37992030                                           A3089999803341798960280143822011800
37992030                                           A7489999803341798960310143822011800
37992030                                           A0589999803341098960270143822011800
37992030                                           A4989999803341098960300143822011800
37992030                                           A7889999803341098960430143822011800
37992030                                           A1789999803341098790440143822012500
37992030                                           A3889999803341998790250143822012500
37992030                                           A1989999803341998790700143822012500
37992030                                           A4089999803341398790270143822012500
37992030                                           A8089999803341598790100143822012500
37992030                                           A7889999803341698790000143822012500
37992030                                           A1289999803341098790150143822012500
37992030                                           A8389999803341198790210143822012500
37992030                                           A9189999803140205300000143822012600
37992030                                           A4689999803140105400000143822012900
37992030                                           A8889999803341198160000143822013100
37992030                                           A8689999803341598210000143822013200
37992030                                           A2589999803341998230000143822013300
37992030                                           A8589999803341198290000143822013400
37992030                                           A4989999803341398700000143822080400
37992030                                           A4289999803341598500000143822080402
37992030                                           A4089999803140106630000143822080500
37992030                                           A8489999803140105370000143822090100
37992030                                           A1989999803140707000000143822090200
37992030                                           A2589999803140407010000143822090300
37992030                                           A1789999803140805380000143822090400
37992030                                           A2389999803140505390000143822090500
37992030                                           A3089999803341598050000143822130000
37992030                                           A9089999803341398540000143822130001
37992030                                           A7189999803341898590000143822130002
37992030                                           A8889999803140205430000143824030000
37992030                                           A2189999803140905440000143824060300
37992030                                           A2789999803140605450000143824060600
37992030                                           A3389999803140305460000143824060700
37992030                                           A1989999803141719680000143824061600
37992030                                           A8589999803140205560000143824061900
37992030                                           A6889999803140905990000143824062000
37992030                                           A3589999803140206110000143824062200
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37992030                                           A2389999803141519040000143824110600
37992030                                           A3989999803140005470000143824110600
37992030                                           A3689999803141319950000143824110700
37992030                                           A1789999803141819030000143824110900
37992030                                           A9389999803140105950000143824111200
37992030                                           A2289999803140706870000143824160100
37992030                                           A3089999803141319240000143824160200
37992030                                           A8589999803141219210000143824170000
37992030                                           A8089999803140605740000143831010200
37992030                                           A3089999803140605320000143831020000
37992030                                           A2989999803141219050000143831030000
37992030                                           A9289999803141019410000143833010100
37992030                                           A2589999803141719420000143833010200
37992030                                           A3189999803141419430000143833010400
37992030                                           A7589999803140405490000143833020000
37992030                                           A5989999803141919060000143842020000
37992030                                           A6989999803141719130000143842030100
37992030                                           A5689999803141919190000143842030200
37992030                                           A4089999803141119310000143850110000
37992030                                           A9289999803343199990000143800000000
37992030                                           A6989999803341898600000143811020200
37992030                                           A7589999803341598610000143811020201
37992030                                           A1189999803341698060000143811020202
37992030                                           A1989999803140305020000143813010200
37992030                                           A2589999803140005030000143813010300
37992030                                           A5589999803140705040000143813020200
37992030                                           A6189999803140405050000143813020400
37992030                                           A6789999803140105060000143813020500
37992030                                           A9789999803140805070000143813040100
37992030                                           A1289999803140205090000143813040200
37992030                                           A0689999803140505080000143813040300
37992030                                           A2489999803341498970000143813070100
37992030                                           A3089999803341198980000143813070200
37992030                                           A6089999803341898990000143813070300
37992030                                           A7289999803140305310000143814040000
37992030                                           A8389999803341198300000143816012300
37992030                                           A1689999803140306120000143818010100
37992030                                           A9489999803140806170000143818010200
37992030                                           A7189999803140205120000143818010300
37992030                                           A0489999803140905130000143818010400
37992030                                           A8289999803341098110000143818010500
37992030                                           A1589999803341798120000143818010600
37992030                                           A2189999803341498130000143818010700
37992030                                           A2789999803341198140000143818010800
37992030                                           A5789999803341898150000143818010900
37992030                                           A0389999803140507150000143818011000
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37992030                                           A0989999803140207160000143818011100
37992030                                           A7589999803341298880000143818020100
37992030                                           A0889999803341998890000143818020200
37992030                                           A3189999803341598900000143818030100
37992030                                           A3789999803341298910000143818030200
37992030                                           A5589999803140706980000143818050300
37992030                                           A6189999803140406990000143818050400
37992030                                           A2189999803140206640000143818050500
37992030                                           A1989999803140005290000143819090500
37992030                                           A7189999803341498550000143821010300
37992030                                           A1089999803341898570000143821010301
37992030                                           A8189999803341298620000143821010302
37992030                                           A2389999803141119000000143821010800
37992030                                           A1789999803140405340000143821050000
37992030                                           A2389999803140105350000143821080500
37992030                                           A2789999803140205410000143821080900
37992030                                           A5789999803140905420000143821081100
37992030                                           A3489999803140005610000143821081500
37992030                                           A0689999803140507020000143821081700
37992030                                           A3289999803140105930000143821082400
37992030                                           A6189999803341698480000143821110000
37992030                                           A6589999803140505110000143822010200
37992030                                           A1389999803140605010000143822010300
37992030                                           A6789999803341998920000143822010500
37992030                                           A7389999803341698930000143822010600
37992030                                           A2989999803341398520000143822010900
37992030                                           A8589999803341098950000143822011000
37992030                                           A1289999803341798250000143822011100
37992030                                           A2689999803341398960400143822011800
37992030                                           A1689999803341398960790143822011800
37992030                                           A7789999803341498960270143822011800
37992030                                           A2489999803341498960300143822011800
37992030                                           A5389999803341498960430143822011800
37992030                                           A7589999803341598960170143822011800
37992030                                           A2289999803341598960200143822011800
37992030                                           A2189999803341398960110143822011800
37992030                                           A0989999803341998960480143822011800
37992030                                           A4889999803341998960220143822011800
37992030                                           A0489999803341998960190143822011800
37992030                                           A7989999803341898960450143822011800
37992030                                           A5289999803341298960340143822011800
37992030                                           A7489999803341898960160143822011800
37992030                                           A7689999803341298960180143822011800
37992030                                           A8689999803341298960760143822011800
37992030                                           A4989999803341698960230143822011800
37992030                                           A7889999803341698960360143822011800
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37992030                                           A1889999803341798960000143822011800
37992030                                           A0889999803341798960390143822011800
37992030                                           A5189999803341098960250143822011800
37992030                                           A8089999803341098960380143822011800
37992030                                           A3289999803341098960700143822011800
37992030                                           A7889999803341198960280143822011800
37992030                                           A2589999803341198960310143822011800
37992030                                           A2989999803341098790000143822012500
37992030                                           A6689999803140605300000143822012600
37992030                                           A2189999803140505400000143822012900
37992030                                           A6389999803341598160000143822013100
37992030                                           A6189999803341998210000143822013200
37992030                                           A7389999803341398230000143822013300
37992030                                           A6089999803341598290000143822013400
37992030                                           A2489999803341798700000143822080400
37992030                                           A1789999803341998500000143822080402
37992030                                           A1589999803140506630000143822080500
37992030                                           A5989999803140505370000143822090100
37992030                                           A6789999803140107000000143822090200
37992030                                           A9789999803140807010000143822090300
37992030                                           A6589999803140205380000143822090400
37992030                                           A9589999803140905390000143822090500
37992030                                           A0589999803341998050000143822130000
37992030                                           A6589999803341798540000143822130001
37992030                                           A2289999803341298590000143822130002
37992030                                           A6389999803140605430000143824030000
37992030                                           A6989999803140305440000143824060300
37992030                                           A7589999803140005450000143824060600
37992030                                           A0889999803140705460000143824060700
37992030                                           A6789999803141119680000143824061600
37992030                                           A6089999803140605560000143824061900
37992030                                           A1989999803140305990000143824062000
37992030                                           A1089999803140606110000143824062200
37992030                                           A1489999803140405470000143824110600
37992030                                           A9589999803141919040000143824110600
37992030                                           A1189999803141719950000143824110700
37992030                                           A6589999803141219030000143824110900
37992030                                           A6889999803140505950000143824111200
37992030                                           A7089999803140106870000143824160100
37992030                                           A0589999803141719240000143824160200
37992030                                           A6089999803141619210000143824170000
37992030                                           A3189999803140005740000143831010200
37992030                                           A7889999803140005320000143831020000
37992030                                           A0489999803141619050000143831030000
37992030                                           A6789999803141419410000143833010100
37992030                                           A7389999803141119420000143833010200
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37992030                                           A0689999803141819430000143833010400
37992030                                           A5089999803140805490000143833020000
37992030                                           A1089999803141319060000143842020000
37992030                                           A2089999803141119130000143842030100
37992030                                           A0789999803141319190000143842030200
37992030                                           A1589999803141519310000143850110000
37992030                                           A6789999803343599990000143800000000
37992030                                           A2089999803341298600000143811020200
37992030                                           A5089999803341998610000143811020201
37992030                                           A5989999803341098060000143811020202
37992030                                           A9189999803140705020000143813010200
37992030                                           A9789999803140405030000143813010300
37992030                                           A0689999803140105040000143813020200
37992030                                           A3689999803140805050000143813020400
37992030                                           A4289999803140505060000143813020500
37992030                                           A4889999803140205070000143813040100
37992030                                           A8489999803140605090000143813040200
37992030                                           A7889999803140905080000143813040300
37992030                                           A9689999803341898970000143813070100
37992030                                           A0589999803341598980000143813070200
37992030                                           A1189999803341298990000143813070300
37992030                                           A4789999803140705310000143814040000
37992030                                           A5889999803341598300000143816012300
37992030                                           A8889999803140706120000143818010100
37992030                                           A4589999803140206170000143818010200
37992030                                           A4689999803140605120000143818010300
37992030                                           A5289999803140305130000143818010400
37992030                                           A5789999803341498110000143818010500
37992030                                           A6389999803341198120000143818010600
37992030                                           A9389999803341898130000143818010700
37992030                                           A0289999803341598140000143818010800
37992030                                           A0889999803341298150000143818010900
37992030                                           A7589999803140907150000143818011000
37992030                                           A8189999803140607160000143818011100
37992030                                           A5089999803341698880000143818020100
37992030                                           A5689999803341398890000143818020200
37992030                                           A0689999803341998900000143818030100
37992030                                           A1289999803341698910000143818030200
37992030                                           A0689999803140106980000143818050300
37992030                                           A3689999803140806990000143818050400
37992030                                           A9389999803140606640000143818050500
37992030                                           A9189999803140405290000143819090500
37992030                                           A4689999803341898550000143821010300
37992030                                           A5889999803341298570000143821010301
37992030                                           A5689999803341698620000143821010302
37992030                                           A9589999803141519000000143821010800
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37992030                                           A8989999803140805340000143821050000
37992030                                           A9589999803140505350000143821080500
37992030                                           A0289999803140605410000143821080900
37992030                                           A0889999803140305420000143821081100
37992030                                           A0989999803140405610000143821081500
37992030                                           A7889999803140907020000143821081700
37992030                                           A0789999803140505930000143821082400
37992030                                           A1289999803341098480000143821110000
37992030                                           A4089999803140905110000143822010200
37992030                                           A6189999803140005010000143822010300
37992030                                           A1889999803341398920000143822010500
37992030                                           A2489999803341098930000143822010600
37992030                                           A0489999803341798520000143822010900
37992030                                           A6089999803341498950000143822011000
37992030                                           A6089999803341198250000143822011100
37992030                                           A2689999803341498960250143822011800
37992030                                           A5589999803341498960380143822011800
37992030                                           A0789999803341498960700143822011800
37992030                                           A5389999803341598960280143822011800
37992030                                           A9789999803341598960310143822011800
37992030                                           A5189999803341698960180143822011800
37992030                                           A2789999803341698960340143822011800
37992030                                           A6189999803341698960760143822011800
37992030                                           A9389999803341798960110143822011800
37992030                                           A9889999803341798960400143822011800
37992030                                           A8889999803341798960790143822011800
37992030                                           A5289999803341898960270143822011800
37992030                                           A9689999803341898960300143822011800
37992030                                           A2889999803341898960430143822011800
37992030                                           A5089999803341998960170143822011800
37992030                                           A9489999803341998960200143822011800
37992030                                           A9789999803341098960230143822011800
37992030                                           A2989999803341098960360143822011800
37992030                                           A6689999803341198960000143822011800
37992030                                           A5689999803341198960390143822011800
37992030                                           A2589999803341298960160143822011800
37992030                                           A3089999803341298960450143822011800
37992030                                           A5289999803341398960190143822011800
37992030                                           A9689999803341398960220143822011800
37992030                                           A5789999803341398960480143822011800
37992030                                           A0489999803341498790000143822012500
37992030                                           A1789999803140005300000143822012600
37992030                                           A9389999803140905400000143822012900
37992030                                           A3889999803341998160000143822013100
37992030                                           A1289999803341398210000143822013200
37992030                                           A4889999803341798230000143822013300
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37992030                                           A3589999803341998290000143822013400
37992030                                           A7289999803341198700000143822080400
37992030                                           A6589999803341398500000143822080402
37992030                                           A8789999803140906630000143822080500
37992030                                           A3489999803140905370000143822090100
37992030                                           A4289999803140507000000143822090200
37992030                                           A4889999803140207010000143822090300
37992030                                           A4089999803140605380000143822090400
37992030                                           A4689999803140305390000143822090500
37992030                                           A5389999803341398050000143822130000
37992030                                           A1689999803341198540000143822130001
37992030                                           A9489999803341698590000143822130002
37992030                                           A1489999803140005430000143824030000
37992030                                           A4489999803140705440000143824060300
37992030                                           A5089999803140405450000143824060600
37992030                                           A5689999803140105460000143824060700
37992030                                           A4289999803141519680000143824061600
37992030                                           A1189999803140005560000143824061900
37992030                                           A9189999803140705990000143824062000
37992030                                           A5889999803140006110000143824062200
37992030                                           A8689999803140805470000143824110600
37992030                                           A4689999803141319040000143824110600
37992030                                           A5989999803141119950000143824110700
37992030                                           A4089999803141619030000143824110900
37992030                                           A4389999803140905950000143824111200
37992030                                           A4589999803140506870000143824160100
37992030                                           A5389999803141119240000143824160200
37992030                                           A1189999803141019210000143824170000
37992030                                           A0689999803140405740000143831010200
37992030                                           A5389999803140405320000143831020000
37992030                                           A5289999803141019050000143831030000
37992030                                           A4289999803141819410000143833010100
37992030                                           A4889999803141519420000143833010200
37992030                                           A5489999803141219430000143833010400
37992030                                           A9889999803140205490000143833020000
37992030                                           A8289999803141719060000143842020000
37992030                                           A9289999803141519130000143842030100
37992030                                           A7989999803141719190000143842030200
37992030                                           A8789999803141919310000143850110000
37992030                                           A0489999803343899990000144000000000
37992030                                           A5489999803341598600000144011020200
37992030                                           A6089999803341298610000144011020201
37992030                                           A9389999803341398060000144011020202
37992030                                           A0489999803140005020000144013010200
37992030                                           A3489999803140705030000144013010300
37992030                                           A4089999803140405040000144013020200
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37992030                                           A4689999803140105050000144013020400
37992030                                           A7689999803140805060000144013020500
37992030                                           A8289999803140505070000144013040100
37992030                                           A2189999803140905090000144013040200
37992030                                           A8889999803140205080000144013040300
37992030                                           A0989999803341198970000144013070100
37992030                                           A3989999803341898980000144013070200
37992030                                           A4589999803341598990000144013070300
37992030                                           A5789999803140005310000144014040000
37992030                                           A9289999803341898300000144016012300
37992030                                           A9889999803140006120000144018010100
37992030                                           A7989999803140506170000144018010200
37992030                                           A8089999803140905120000144018010300
37992030                                           A8689999803140605130000144018010400
37992030                                           A9189999803341798110000144018010500
37992030                                           A9789999803341498120000144018010600
37992030                                           A0689999803341198130000144018010700
37992030                                           A3689999803341898140000144018010800
37992030                                           A4289999803341598150000144018010900
37992030                                           A8589999803140207150000144018011000
37992030                                           A1889999803140907160000144018011100
37992030                                           A8489999803341998880000144018020100
37992030                                           A9089999803341698890000144018020200
37992030                                           A1689999803341298900000144018030100
37992030                                           A4689999803341998910000144018030200
37992030                                           A4089999803140406980000144018050300
37992030                                           A4689999803140106990000144018050400
37992030                                           A3089999803140906640000144018050500
37992030                                           A2889999803140705290000144019090500
37992030                                           A5689999803341198550000144021010300
37992030                                           A9289999803341598570000144021010301
37992030                                           A9089999803341998620000144021010302
37992030                                           A3289999803141819000000144021010800
37992030                                           A0289999803140105340000144021050000
37992030                                           A3289999803140805350000144021080500
37992030                                           A3689999803140905410000144021080900
37992030                                           A4289999803140605420000144021081100
37992030                                           A4389999803140705610000144021081500
37992030                                           A8889999803140207020000144021081700
37992030                                           A4189999803140805930000144021082400
37992030                                           A4689999803341398480000144021110000
37992030                                           A5089999803140205110000144022010200
37992030                                           A9589999803140305010000144022010300
37992030                                           A5289999803341698920000144022010500
37992030                                           A5889999803341398930000144022010600
37992030                                           A1489999803341098520000144022010900
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37992030                                           A9489999803341798950000144022011000
37992030                                           A9489999803341498250000144022011100
37992030                                           A9589999803341998960760144022011800
37992030                                           A5989999803341598960160144022011800
37992030                                           A6489999803341598960450144022011800
37992030                                           A8689999803341698960190144022011800
37992030                                           A3389999803341698960220144022011800
37992030                                           A9189999803341698960480144022011800
37992030                                           A6089999803341798960250144022011800
37992030                                           A8989999803341798960380144022011800
37992030                                           A4189999803341798960700144022011800
37992030                                           A8789999803341898960280144022011800
37992030                                           A3489999803341898960310144022011800
37992030                                           A8589999803341998960180144022011800
37992030                                           A6189999803341998960340144022011800
37992030                                           A0689999803341098960110144022011800
37992030                                           A1189999803341098960400144022011800
37992030                                           A9889999803341098960790144022011800
37992030                                           A6289999803341198960270144022011800
37992030                                           A0989999803341198960300144022011800
37992030                                           A3889999803341198960430144022011800
37992030                                           A6089999803341298960170144022011800
37992030                                           A0789999803341298960200144022011800
37992030                                           A3489999803341398960230144022011800
37992030                                           A6389999803341398960360144022011800
37992030                                           A0389999803341498960000144022011800
37992030                                           A9089999803341498960390144022011800
37992030                                           A3889999803341798790000144022012500
37992030                                           A5189999803140305300000144022012600
37992030                                           A0689999803140205400000144022012900
37992030                                           A4889999803341298160000144022013100
37992030                                           A4689999803341698210000144022013200
37992030                                           A5889999803341098230000144022013300
37992030                                           A4589999803341298290000144022013400
37992030                                           A0989999803341498700000144022080400
37992030                                           A0289999803341698500000144022080402
37992030                                           A9789999803140206630000144022080500
37992030                                           A4489999803140205370000144022090100
37992030                                           A7689999803140807000000144022090200
37992030                                           A8289999803140507010000144022090300
37992030                                           A7489999803140905380000144022090400
37992030                                           A8089999803140605390000144022090500
37992030                                           A8789999803341698050000144022130000
37992030                                           A5089999803341498540000144022130001
37992030                                           A3189999803341998590000144022130002
37992030                                           A4889999803140305430000144024030000
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37992030                                           A5489999803140005440000144024060300
37992030                                           A8489999803140705450000144024060600
37992030                                           A9089999803140405460000144024060700
37992030                                           A7689999803141819680000144024061600
37992030                                           A4589999803140305560000144024061900
37992030                                           A0489999803140005990000144024062000
37992030                                           A9289999803140306110000144024062200
37992030                                           A8089999803141619040000144024110600
37992030                                           A9689999803140105470000144024110600
37992030                                           A9389999803141419950000144024110700
37992030                                           A7489999803141919030000144024110900
37992030                                           A5389999803140205950000144024111200
37992030                                           A7989999803140806870000144024160100
37992030                                           A8789999803141419240000144024160200
37992030                                           A4589999803141319210000144024170000
37992030                                           A4089999803140705740000144031010200
37992030                                           A8789999803140705320000144031020000
37992030                                           A8689999803141319050000144031030000
37992030                                           A5289999803141119410000144033010100
37992030                                           A8289999803141819420000144033010200
37992030                                           A8889999803141519430000144033010400
37992030                                           A3589999803140505490000144033020000
37992030                                           A9289999803141019060000144042020000
37992030                                           A2989999803141819130000144042030100
37992030                                           A8989999803141019190000144042030200
37992030                                           A9789999803141219310000144050110000
37992030                                           A8489999803343099990000144400000000
37992030                                           A4889999803143619750006144400008822
37992030                                           A6189999803341798600000144411020200
37992030                                           A6789999803341498610000144411020201
37992030                                           A0389999803341598060000144411020202
37992030                                           A0989999803341298070000144412020900
37992030                                           A1189999803140205020000144413010200
37992030                                           A4189999803140905030000144413010300
37992030                                           A4789999803140605040000144413020200
37992030                                           A5389999803140305050000144413020400
37992030                                           A5989999803140005060000144413020500
37992030                                           A8989999803140705070000144413040100
37992030                                           A0489999803140105090000144413040200
37992030                                           A9589999803140405080000144413040300
37992030                                           A1689999803341398970000144413070100
37992030                                           A2289999803341098980000144413070200
37992030                                           A5289999803341798990000144413070300
37992030                                           A6489999803140205310000144414040000
37992030                                           A7589999803341098300000144416012300
37992030                                           A0889999803140206120000144418010100
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37992030                                           A8689999803140706170000144418010200
37992030                                           A6389999803140105120000144418010300
37992030                                           A9389999803140805130000144418010400
37992030                                           A9889999803341998110000144418010500
37992030                                           A0789999803341698120000144418010600
37992030                                           A1389999803341398130000144418010700
37992030                                           A1989999803341098140000144418010800
37992030                                           A4989999803341798150000144418010900
37992030                                           A9289999803140407150000144418011000
37992030                                           A9889999803140107160000144418011100
37992030                                           A6789999803341198880000144418020100
37992030                                           A9789999803341898890000144418020200
37992030                                           A2389999803341498900000144418030100
37992030                                           A2989999803341198910000144418030200
37992030                                           A4789999803140606980000144418050300
37992030                                           A5389999803140306990000144418050400
37992030                                           A1389999803140106640000144418050500
37992030                                           A3589999803140905290000144419090500
37992030                                           A6389999803341398550000144421010300
37992030                                           A0289999803341798570000144421010301
37992030                                           A7389999803341198620000144421010302
37992030                                           A1589999803141019000000144421010800
37992030                                           A0989999803140305340000144421050000
37992030                                           A1589999803140005350000144421080500
37992030                                           A1989999803140105410000144421080900
37992030                                           A4989999803140805420000144421081100
37992030                                           A5089999803140905610000144421081500
37992030                                           A9589999803140407020000144421081700
37992030                                           A2489999803140005930000144421082400
37992030                                           A5389999803341598480000144421110000
37992030                                           A5789999803140405110000144422010200
37992030                                           A0589999803140505010000144422010300
37992030                                           A5989999803341898920000144422010500
37992030                                           A6589999803341598930000144422010600
37992030                                           A2189999803341298520000144422010900
37992030                                           A0489999803341998950000144422011000
37992030                                           A0489999803341698250000144422011100
37992030                                           A1689999803341398960300144422011800
37992030                                           A1089999803341698960000144422011800
37992030                                           A9789999803341698960390144422011800
37992030                                           A1489999803341498960200144422011800
37992030                                           A6689999803341798960160144422011800
37992030                                           A7189999803341798960450144422011800
37992030                                           A4589999803341398960430144422011800
37992030                                           A1389999803341298960110144422011800
37992030                                           A9389999803341898960190144422011800



Page 1

Page 31

37992030                                           A4089999803341898960220144422011800
37992030                                           A9889999803341898960480144422011800
37992030                                           A1889999803341298960400144422011800
37992030                                           A6789999803341998960250144422011800
37992030                                           A9689999803341998960380144422011800
37992030                                           A4889999803341998960700144422011800
37992030                                           A7089999803341098960280144422011800
37992030                                           A1789999803341098960310144422011800
37992030                                           A0889999803341298960790144422011800
37992030                                           A6889999803341198960180144422011800
37992030                                           A4489999803341198960340144422011800
37992030                                           A7889999803341198960760144422011800
37992030                                           A6789999803341498960170144422011800
37992030                                           A6989999803341398960270144422011800
37992030                                           A4189999803341598960230144422011800
37992030                                           A7089999803341598960360144422011800
37992030                                           A8189999803341398790440144422012500
37992030                                           A7689999803341398790150144422012500
37992030                                           A5989999803341298790700144422012500
37992030                                           A7889999803341298790250144422012500
37992030                                           A4589999803341998790000144422012500
37992030                                           A0789999803341698790270144422012500
37992030                                           A5089999803341498790210144422012500
37992030                                           A4789999803341898790100144422012500
37992030                                           A5889999803140505300000144422012600
37992030                                           A1389999803140405400000144422012900
37992030                                           A5589999803341498160000144422013100
37992030                                           A5389999803341898210000144422013200
37992030                                           A6589999803341298230000144422013300
37992030                                           A5289999803341498290000144422013400
37992030                                           A1689999803341698700000144422080400
37992030                                           A0989999803341898500000144422080402
37992030                                           A0789999803140406630000144422080500
37992030                                           A5189999803140405370000144422090100
37992030                                           A5989999803140007000000144422090200
37992030                                           A8989999803140707010000144422090300
37992030                                           A5789999803140105380000144422090400
37992030                                           A8789999803140805390000144422090500
37992030                                           A9489999803341898050000144422130000
37992030                                           A5789999803341698540000144422130001
37992030                                           A1489999803341198590000144422130002
37992030                                           A5589999803140505430000144424030000
37992030                                           A6189999803140205440000144424060300
37992030                                           A9189999803140905450000144424060600
37992030                                           A9789999803140605460000144424060700
37992030                                           A5989999803141019680000144424061600
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37992030                                           A5289999803140505560000144424061900
37992030                                           A1189999803140205990000144424062000
37992030                                           A0289999803140506110000144424062200
37992030                                           A0689999803140305470000144424110600
37992030                                           A8789999803141819040000144424110600
37992030                                           A0389999803141619950000144424110700
37992030                                           A5789999803141119030000144424110900
37992030                                           A6089999803140405950000144424111200
37992030                                           A6289999803140006870000144424160100
37992030                                           A9489999803141619240000144424160200
37992030                                           A5289999803141519210000144424170000
37992030                                           A4789999803140905740000144431010200
37992030                                           A9489999803140905320000144431020000
37992030                                           A9389999803141519050000144431030000
37992030                                           A5989999803141319410000144433010100
37992030                                           A6589999803141019420000144433010200
37992030                                           A9589999803141719430000144433010400
37992030                                           A4289999803140705490000144433020000
37992030                                           A0289999803141219060000144442020000
37992030                                           A1289999803141019130000144442030100
37992030                                           A9689999803141219190000144442030200
37992030                                           A0789999803141419310000144450110000
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одів місцевого бюджету  Миколаївська область

Найменування коду класифікації доходів бюджету

Кошти тимчасово віднесені до СФ МБ
Плата за спеціальне використання диких тварин
Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за використання інших природних ресурсів
Податки та збори, не віднесені до інших категорій
Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономно
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів
Інші надходження
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про з
Адміністративні штрафи та інші санкції
Плата за встановлення земельного сервітуту
Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України 'Про оренду державного та комунального
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
Плата за ліцензії  на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів Автономної Р
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадськи
Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виногра
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спирто
Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фіз
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використов
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за надання інших адміністративних послуг
Плата за надання інших адміністративних послуг
Плата за надання інших адміністративних послуг
Плата за надання інших адміністративних послуг
Плата за надання інших адміністративних послуг
Плата за надання інших адміністративних послуг
Плата за надання інших адміністративних послуг
Плата за надання інших адміністративних послуг
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтя

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним
Плата за ліцензії на право зберігання пального
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в ко
Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах  кредиту
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув
Інші надходження
Надходження коштів з рахунків виборчих фондів

Плата за ліцензії на виробництво пального 
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Нез'ясовані надходження
Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища
Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропоз
Кошти, отримані від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як з
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користуванн
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким м
Відсотки за користування пільговим довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів, внутрішньо переміщ
Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом)
Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (які мають цільове спрямування згідно із законом)
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власност
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комун
Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та к
Надходження від продажу нематеріальних активів
Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів
Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місце
Кошти тимчасово віднесені до СФ МБ
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (АРК, області, міст Києва та Севастопо
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (району)
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (міської/селищної/сільської територіал
Податок з власників наземних, водних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім  рентної плати за спеціальне використання лісових ре
Надходження сум реструктурованої заборгованості  рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів
Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення
Надходження  рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати  рентної плати за спеціальне використання води
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення
Рентна плата  за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати  рентної плати за користування надрами місцевого значе
Плата за спеціальне використання диких тварин
Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за використання інших природних ресурсів
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
Місцеві збори, нараховані до 1 січня 2011 року
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єкті
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами,  які є власниками об’єктів
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єкт

Інша допомога, надана Європейським Союзом 
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Земельний податок з юридичних осіб
Орендна плата з юридичних осіб
Земельний податок з фізичних осіб
Реструктурована сума заборгованості плати за землю
Орендна плата з фізичних осіб
Транспортний податок з фізичних осіб
Транспортний податок з юридичних осіб
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами
Туристичний збір, сплачений юридичними особами
Туристичний збір, сплачений фізичними особами

Податки та збори, не віднесені до інших категорій
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідног
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного
Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономно
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів
Інші надходження
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про з
Адміністративні штрафи та інші санкції
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних нап
Плата за встановлення земельного сервітуту
Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України 'Про оренду державного та комунального
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
Плата за ліцензії  на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів Автономної Р
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадськи
Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виногра
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спирто
Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фіз
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використов
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використ
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності

Єдиний податок з юридичних осіб 
Єдиний податок з фізичних осіб 
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва
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Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за надання інших адміністративних послуг
Плата за надання інших адміністративних послуг
Плата за надання інших адміністративних послуг
Плата за надання інших адміністративних послуг
Плата за надання інших адміністративних послуг
Плата за надання інших адміністративних послуг
Плата за надання інших адміністративних послуг
Плата за надання інших адміністративних послуг
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтя

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним
Плата за ліцензії на право зберігання пального
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в ко
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в ко
Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах  кредиту
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документ

Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чин
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита
Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автоном
Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автоном
Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автоном
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув
Інші надходження
Надходження коштів з рахунків виборчих фондів
Нез'ясовані надходження
Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища
Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропоз
Кошти, отримані від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як з
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користуванн

Плата за ліцензії на виробництво пального 

Державне мито, не віднесене до інших категорій 
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Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким м
Відсотки за користування пільговим довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів, внутрішньо переміщ
Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом)
Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (які мають цільове спрямування згідно із законом)
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власност
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комун
Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та к
Надходження від продажу нематеріальних активів
Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів
Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місце
Кошти тимчасово віднесені до СФ МБ
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (АРК, області, міст Києва та Севастопо
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (району)
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (міської/селищної/сільської територіал
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім  рентної плати за спеціальне використання лісових ре
Надходження сум реструктурованої заборгованості  рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів
Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення
Надходження  рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати  рентної плати за спеціальне використання води
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення
Рентна плата  за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати  рентної плати за користування надрами місцевого значе
Плата за спеціальне використання диких тварин
Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за використання інших природних ресурсів
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
Місцеві збори, нараховані до 1 січня 2011 року
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єкті
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами,  які є власниками об’єктів
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єкт
Земельний податок з юридичних осіб
Орендна плата з юридичних осіб
Земельний податок з фізичних осіб
Реструктурована сума заборгованості плати за землю
Орендна плата з фізичних осіб
Транспортний податок з фізичних осіб

Інша допомога, надана Європейським Союзом 
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Транспортний податок з юридичних осіб
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами
Туристичний збір, сплачений юридичними особами
Туристичний збір, сплачений фізичними особами

Податки та збори, не віднесені до інших категорій
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідног
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного
Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономно
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів
Інші надходження
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про з
Адміністративні штрафи та інші санкції
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних нап
Плата за встановлення земельного сервітуту
Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України 'Про оренду державного та комунального
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
Плата за ліцензії  на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів Автономної Р
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадськи
Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виногра
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спирто
Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фіз
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використов
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використ
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності

Єдиний податок з юридичних осіб 
Єдиний податок з фізичних осіб 
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва
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Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за надання інших адміністративних послуг
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтя

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним
Плата за ліцензії на право зберігання пального
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в ко
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в ко
Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах  кредиту
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документ

Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чин
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита
Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автоном
Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автоном
Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автоном
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув
Інші надходження
Надходження коштів з рахунків виборчих фондів
Нез'ясовані надходження
Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища
Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропоз
Кошти, отримані від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як з
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користуванн
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким м
Відсотки за користування пільговим довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів, внутрішньо переміщ
Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом)
Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (які мають цільове спрямування згідно із законом)
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власност
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комун
Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або

Плата за ліцензії на виробництво пального 

Державне мито, не віднесене до інших категорій 
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Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та к
Надходження від продажу нематеріальних активів
Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів
Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місце
Кошти тимчасово віднесені до СФ МБ
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (АРК, області, міст Києва та Севастопо
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (району)
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (міської/селищної/сільської територіал
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім  рентної плати за спеціальне використання лісових ре
Надходження сум реструктурованої заборгованості  рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів
Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення
Надходження  рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати  рентної плати за спеціальне використання води
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення
Рентна плата  за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати  рентної плати за користування надрами місцевого значе
Плата за спеціальне використання диких тварин
Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за використання інших природних ресурсів
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
Місцеві збори, нараховані до 1 січня 2011 року
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єкті
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами,  які є власниками об’єктів
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єкт
Земельний податок з юридичних осіб
Орендна плата з юридичних осіб
Земельний податок з фізичних осіб
Реструктурована сума заборгованості плати за землю
Орендна плата з фізичних осіб
Транспортний податок з фізичних осіб
Транспортний податок з юридичних осіб
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами
Туристичний збір, сплачений юридичними особами
Туристичний збір, сплачений фізичними особами

Податки та збори, не віднесені до інших категорій
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідног
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного
Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономно

Інша допомога, надана Європейським Союзом 

Єдиний податок з юридичних осіб 
Єдиний податок з фізичних осіб 
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва
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Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів
Інші надходження
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про з
Адміністративні штрафи та інші санкції
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних нап
Плата за встановлення земельного сервітуту
Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України 'Про оренду державного та комунального
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
Плата за ліцензії  на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів Автономної Р
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадськи
Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виногра
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спирто
Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фіз
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використов
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використ
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за надання інших адміністративних послуг
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтя

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним

Плата за ліцензії на виробництво пального 
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Плата за ліцензії на право зберігання пального
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в ко
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в ко
Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах  кредиту
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документ

Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чин
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита
Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автоном
Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автоном
Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автоном
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув
Інші надходження
Надходження коштів з рахунків виборчих фондів
Нез'ясовані надходження
Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища
Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропоз
Кошти, отримані від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як з
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користуванн
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким м
Відсотки за користування пільговим довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів, внутрішньо переміщ
Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом)
Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (які мають цільове спрямування згідно із законом)
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власност
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комун
Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та к
Надходження від продажу нематеріальних активів
Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів
Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місце
Кошти тимчасово віднесені до СФ МБ
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (АРК, області, міст Києва та Севастопо
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (району)
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (міської/селищної/сільської територіал
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім  рентної плати за спеціальне використання лісових ре
Надходження сум реструктурованої заборгованості  рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів
Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення

Державне мито, не віднесене до інших категорій 

Інша допомога, надана Європейським Союзом 
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Надходження  рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати  рентної плати за спеціальне використання води
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення
Рентна плата  за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати  рентної плати за користування надрами місцевого значе
Плата за спеціальне використання диких тварин
Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за використання інших природних ресурсів
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
Місцеві збори, нараховані до 1 січня 2011 року
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єкті
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами,  які є власниками об’єктів
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єкт
Земельний податок з юридичних осіб
Орендна плата з юридичних осіб
Земельний податок з фізичних осіб
Реструктурована сума заборгованості плати за землю
Орендна плата з фізичних осіб
Транспортний податок з фізичних осіб
Транспортний податок з юридичних осіб
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами
Туристичний збір, сплачений юридичними особами
Туристичний збір, сплачений фізичними особами

Податки та збори, не віднесені до інших категорій
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідног
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного
Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономно
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів
Інші надходження
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про з
Адміністративні штрафи та інші санкції
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних нап
Плата за встановлення земельного сервітуту
Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України 'Про оренду державного та комунального
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
Плата за ліцензії  на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів Автономної Р
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадськи
Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виногра
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спирто
Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фіз

Єдиний податок з юридичних осіб 
Єдиний податок з фізичних осіб 
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва
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Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використов
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використ
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за надання інших адміністративних послуг
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтя

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним
Плата за ліцензії на право зберігання пального
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в ко
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в ко
Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах  кредиту
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документ

Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чин
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита
Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автоном
Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автоном
Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автоном
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув

Плата за ліцензії на виробництво пального 

Державне мито, не віднесене до інших категорій 
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Інші надходження
Надходження коштів з рахунків виборчих фондів
Нез'ясовані надходження
Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища
Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропоз
Кошти, отримані від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як з
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користуванн
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким м
Відсотки за користування пільговим довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів, внутрішньо переміщ
Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом)
Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (які мають цільове спрямування згідно із законом)
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власност
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комун
Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та к
Надходження від продажу нематеріальних активів
Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів
Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місце
Кошти тимчасово віднесені до СФ МБ
Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівни
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (АРК, області, міст Києва та Севастопо
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (району)
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (міської/селищної/сільської територіал
Податок з власників наземних, водних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім  рентної плати за спеціальне використання лісових ре
Надходження сум реструктурованої заборгованості  рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів
Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення
Надходження  рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати  рентної плати за спеціальне використання води
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення
Рентна плата  за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати  рентної плати за користування надрами місцевого значе
Плата за спеціальне використання диких тварин
Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за використання інших природних ресурсів
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
Місцеві збори, нараховані до 1 січня 2011 року
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єкті

Інша допомога, надана Європейським Союзом 
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Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами,  які є власниками об’єктів
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єкт
Земельний податок з юридичних осіб
Орендна плата з юридичних осіб
Земельний податок з фізичних осіб
Реструктурована сума заборгованості плати за землю
Орендна плата з фізичних осіб
Транспортний податок з фізичних осіб
Транспортний податок з юридичних осіб
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами
Туристичний збір, сплачений юридичними особами
Туристичний збір, сплачений фізичними особами

Податки та збори, не віднесені до інших категорій
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідног
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного
Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономно
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів
Інші надходження
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про з
Адміністративні штрафи та інші санкції
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних нап
Плата за встановлення земельного сервітуту
Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України 'Про оренду державного та комунального
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
Плата за ліцензії  на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів Автономної Р
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадськи
Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виногра
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спирто
Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фіз
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використов
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використ
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності

Єдиний податок з юридичних осіб 
Єдиний податок з фізичних осіб 
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва
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Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
Плата за надання інших адміністративних послуг
Плата за надання інших адміністративних послуг
Плата за надання інших адміністративних послуг
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Плата за надання інших адміністративних послуг
Плата за надання інших адміністративних послуг
Плата за надання інших адміністративних послуг
Плата за надання інших адміністративних послуг
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтя

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним
Плата за ліцензії на право зберігання пального
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в ко
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в ко
Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах  кредиту
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документ

Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чин
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита
Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автоном
Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автоном
Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автоном
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув
Інші надходження
Надходження коштів з рахунків виборчих фондів
Нез'ясовані надходження
Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища

Плата за ліцензії на виробництво пального 

Державне мито, не віднесене до інших категорій 
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Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропоз
Кошти, отримані від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як з
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користуванн
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким м
Відсотки за користування пільговим довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів, внутрішньо переміщ
Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом)
Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (які мають цільове спрямування згідно із законом)
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власност
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комун
Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та к
Надходження від продажу нематеріальних активів
Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів
Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місце
Інша допомога, надана Європейським Союзом 
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Наявність відомчої ознаки

"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"10" Державна міграційна служба України
"25" Державна архітектурно-будівельна інспекція України
"44" Національна поліція України
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"21" Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
"15" Державне агентство лісових ресурсів України
"27" Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
"70" Міністерство внутрішніх справ України
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
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"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
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"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
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"00" Без деталізації за відомчою ознакою
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"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
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"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
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"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
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"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"17" Державна служба інтелектуальної власності України
"20" Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захво
"23" Державна служба геології та надр України
"36" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
"18" Міністерство охорони здоров’я України
"34" Державна служба України з надзвичайних ситуацій
"76" Служба безпеки України
"11" Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
"40" Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
"79" Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"39" Фонд державного майна України
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"16" Міністерство освіти і науки України
"45" Державна служба України з безпеки на транспорті
"19" Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
"22" Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
"48" Державне агенство з розвитку туризму
"25" Державна архітектурно-будівельна інспекція України
"38" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг
"70" Міністерство внутрішніх справ України
"28" Державне агентство рибного господарства України
"31" Державна податкова служба України
"27" Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
"30" Державна інспекція сільського господарства України
"43" Міністерство соціальної політики України
"44" Національна поліція України
"25" Державна архітектурно-будівельна інспекція України
"70" Міністерство внутрішніх справ України
"27" Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
"10" Державна міграційна служба України
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"15" Державне агентство лісових ресурсів України
"21" Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
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"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"40" Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
"79" Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
"27" Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
"30" Державна інспекція сільського господарства України
"43" Міністерство соціальної політики України
"17" Державна служба інтелектуальної власності України
"20" Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захво
"11" Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
"48" Державне агенство з розвитку туризму
"22" Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
"19" Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
"45" Державна служба України з безпеки на транспорті
"34" Державна служба України з надзвичайних ситуацій
"16" Міністерство освіти і науки України
"18" Міністерство охорони здоров’я України
"76" Служба безпеки України
"23" Державна служба геології та надр України
"36" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
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"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"39" Фонд державного майна України
"25" Державна архітектурно-будівельна інспекція України
"38" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг
"70" Міністерство внутрішніх справ України
"28" Державне агентство рибного господарства України
"31" Державна податкова служба України
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
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"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"25" Державна архітектурно-будівельна інспекція України
"38" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг
"70" Міністерство внутрішніх справ України
"28" Державне агентство рибного господарства України
"31" Державна податкова служба України
"18" Міністерство охорони здоров’я України
"34" Державна служба України з надзвичайних ситуацій
"76" Служба безпеки України
"11" Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
"40" Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
"79" Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
"27" Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
"30" Державна інспекція сільського господарства України
"43" Міністерство соціальної політики України
"17" Державна служба інтелектуальної власності України
"20" Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захво
"23" Державна служба геології та надр України
"36" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"39" Фонд державного майна України
"16" Міністерство освіти і науки України
"45" Державна служба України з безпеки на транспорті
"19" Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
"22" Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
"48" Державне агенство з розвитку туризму
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
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"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"76" Служба безпеки України
"16" Міністерство освіти і науки України
"45" Державна служба України з безпеки на транспорті
"19" Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
"22" Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
"48" Державне агенство з розвитку туризму
"25" Державна архітектурно-будівельна інспекція України
"38" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг
"70" Міністерство внутрішніх справ України
"28" Державне агентство рибного господарства України
"31" Державна податкова служба України
"18" Міністерство охорони здоров’я України
"34" Державна служба України з надзвичайних ситуацій
"11" Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
"40" Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
"79" Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
"27" Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
"30" Державна інспекція сільського господарства України
"43" Міністерство соціальної політики України
"17" Державна служба інтелектуальної власності України
"20" Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захво
"23" Державна служба геології та надр України
"36" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"39" Фонд державного майна України
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
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"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
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"00" Без деталізації за відомчою ознакою
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"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"30" Державна інспекція сільського господарства України
"00" Без деталізації за відомчою ознакою
"39" Фонд державного майна України
"20" Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захво
"16" Міністерство освіти і науки України
"45" Державна служба України з безпеки на транспорті
"43" Міністерство соціальної політики України
"11" Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
"19" Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
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"22" Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
"48" Державне агенство з розвитку туризму
"40" Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
"25" Державна архітектурно-будівельна інспекція України
"38" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг
"70" Міністерство внутрішніх справ України
"28" Державне агентство рибного господарства України
"31" Державна податкова служба України
"79" Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
"18" Міністерство охорони здоров’я України
"34" Державна служба України з надзвичайних ситуацій
"76" Служба безпеки України
"17" Державна служба інтелектуальної власності України
"27" Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
"23" Державна служба геології та надр України
"36" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
"44" Національна поліція України
"15" Державне агентство лісових ресурсів України
"70" Міністерство внутрішніх справ України
"25" Державна архітектурно-будівельна інспекція України
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