
Населений пункт Отримувач

Код 

отримувача

(ЄДРПОУ)

Банк 

отримувача

Номер 

рахунку 

(IBAN)

Призначення платежу

1

ДОНЕЦЬКА 

ОБЛАСТЬ/М.ДОН

ЕЦЬК

Донецьке 

ГУК/Дон.обл./50

070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA46899998031

31612300000050

01

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

2

БАХМУТСЬКИЙ 

РАЙОН/М.БАХМУ

Т

Донецьке 

ГУК/Бахмутськи

й р-н/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA61899998031

31512300000051

34

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

3

ВОЛНОВАСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ВОЛНОВ

АХА

Донецьке 

ГУК/Волноваськ.

р-н/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA90899998031

31612300000051

79

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

4

ПОКРОВСЬКИЙ 

РАЙОН/М.ПОКРОВ

СЬК

Донецьке 

ГУК/Покровськи

й р-н/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA13899998031

31912300000052

59

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

5
ШАХІВСЬКА 

СІЛЬСЬКА ТГ

Донецьке 

ГУК/Шахівська 

СТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA02899998031

31212300000055

62

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

6
ЛИМАНСЬКА 

МІСЬКА ТГ

Донецьке 

ГУК/Лиманська 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA74899998031

31612300000055

64

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

7
ЧЕРКАСЬКА 

СЕЛИЩНА ТГ

Донецьке 

ГУК/Черкаська 

СТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA25899998031

31012300000055

66

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

Реквізити рахунків 

Донецького обласного відділення Фонду соціального захисту 

осіб з інвалідністю,                                                                                                                     

відкритих в органах Державного казначейства України для надходження сум 

адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв’язку з 

невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю 

станом на 01.03.2023р. 



8
МИКОЛАЇВСЬКА 

МІСЬКА ТГ

Донецьке 

ГУК/Миколаївсь

ка 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA97899998031

31412300000055

68

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

9
ІЛЛІНІВСЬКА 

СІЛЬСЬКА ТГ

Донецьке 

ГУК/Іллінівська 

СТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA89899998031

31712300000055

70

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

10
СОЛЕДАРСЬКА 

МІСЬКА ТГ

Донецьке 

ГУК/Соледарськ

а МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA40899998031

31112300000055

72

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

11
СІВЕРСЬКА 

МІСЬКА ТГ

Донецьке 

ГУК/Сiверська 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA87899998031

31912300000055

76

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

12
АНДРІЇВСЬКА 

СІЛЬСЬКА ТГ

Донецьке 

ГУК/Андрiївська 

СТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA38899998031

31312300000055

78

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

13
ЗВАНІВСЬКА 

СІЛЬСЬКА ТГ

Донецьке 

ГУК/Званiвська 

СТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA30899998031

31612300000055

80

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

14
ОЛЕКСАНДРІВСЬК

А СЕЛИЩНА ТГ

Донецьке 

ГУК/Олександр. 

СТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA78899998031

31012300000055

82

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

15
БАХМУТСЬКА 

МІСЬКА ТГ

Донецьке 

ГУК/Бахмутська 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA53899998031

31412300000055

84

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

16
ВУГЛЕДАРСЬКА 

МІСЬКА ТГ

Донецьке 

ГУК/Вугледарсь

ка 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA28899998031

31812300000055

86

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн



17
Амвросіївська міська 

ТГ

Донецьке 

ГУК/Амвросiївс. 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA76899998031

31212300000055

88

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

18
Вуглегірська міська 

ТГ *

Донецьке 

ГУК/Вуглегiрськ

а МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA68899998031

31512300000055

90

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

19
Бойківська селищна 

ТГ *

Донецьке 

ГУК/Бойківська 

СТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA43899998031

31912300000055

92

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

20
Новоазовська міська 

ТГ *

Донецьке 

ГУК/Новоазовсь

ка 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA91899998031

31312300000055

94

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

21
Кальміуська міська 

ТГ *

Донецьке 

ГУК/Кальміуська 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA66899998031

31712300000055

96

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

22
Старобешівська 

селищна ТГ *

Донецьке 

ГУК/Старобешів

с. СТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA17899998031

31112300000055

98

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

23
Горлівська міська ТГ 

*

Донецьке 

ГУК/Горлiвська 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA89899998031

31512300000056

00

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

24
Докучаєвська міська 

ТГ *

Донецьке 

ГУК/Докучаєвсь

ка 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA64899998031

31912300000056

02

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

25 Донецька міська ТГ

Донецьке 

ГУК/Донецька 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA15899998031

31312300000056

04

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн



26
Дебальцівська 

міська ТГ *

Донецьке 

ГУК/Дебальцівс. 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA87899998031

31712300000056

06

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

27
Єнакієвська міська 

ТГ  *

Донецьке 

ГУК/Єнакiєвська 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA38899998031

31112300000056

08

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

28
Жданівська міська 

ТГ *

Донецьке 

ГУК/Жданiвська 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA30899998031

31412300000056

10

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

29
Макіївська міська ТГ 

*

Донецьке 

ГУК/Макiївська 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA05899998031

31812300000056

12

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

30
Сніжнянська міська 

ТГ *

Донецьке 

ГУК/Снiжнянськ

а МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA53899998031

31212300000056

14

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

31
Іловайська міська ТГ 

*

Донецьке 

ГУК/Iловайська 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA28899998031

31612300000056

16

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

32
Харцизька міська ТГ 

*

Донецьке 

ГУК/Харцизька 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA76899998031

31012300000056

18

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

33
Хрестівська міська 

ТГ *

Донецьке 

ГУК/Хрестівська 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA68899998031

31312300000056

20

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

34
Чистяківська міська 

ТГ *

Донецьке 

ГУК/Чистяківськ

а МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA43899998031

31712300000056

22

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн



35
Шахтарська міська 

ТГ *

Донецьке 

ГУК/Шахтарська 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA91899998031

31112300000056

24

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

36
Ясинуватська міська 

ТГ *

Донецьке 

ГУК/Ясинуватсь

ка 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA66899998031

31512300000056

26

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

37
Очеретинська   

селищна ТГ

Донецьке 

ГУК/Очеретинс. 

СТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA41899998031

31912300000056

28

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

38
Краматорська міська 

ТГ

Донецьке 

ГУК/Краматорсь

ка 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA09899998031

31212300000056

30

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

39
Волноваська міська 

ТГ

Донецьке 

ГУК/Волноваськ

а МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA81899998031

31612300000056

32

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

40
Мирненська 

селищна ТГ

Донецьке 

ГУК/Мирненська 

СТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA32899998031

31012300000056

34

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

41
Ольгинська селищна 

ТГ

Донецьке 

ГУК/Ольгинська 

СТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA07899998031

31412300000056

36

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

42
Хлібодарівська 

сільська ТГ

Донецьке 

ГУК/Хлiбодарівс

. СТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA79899998031

31812300000056

38

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

43
Світлодарська 

міська ТГ

Донецьке 

ГУК/Свiтлодар. 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA47899998031

31112300000056

40

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн



44
Часовоярська міська 

ТГ

Донецьке 

ГУК/Часовоярсь

ка 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA22899998031

31512300000056

42

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

45
Гродівська селищна 

ТГ

Донецьке 

ГУК/Гродiвська 

СТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA94899998031

31912300000056

44

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

46
Удачненська 

селищна ТГ

Донецьке 

ГУК/Удачненськ

а СТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA45899998031

31312300000056

46

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

47
Покровська міська 

ТГ

Донецьке 

ГУК/Покровська 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA20899998031

31712300000056

48

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

48
Новодонецька 

селищна ТГ

Донецьке 

ГУК/Новодонец. 

СТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA85899998031

31012300000056

50

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

49
Добропільська 

міська ТГ

Донецьке 

ГУК/Добропiльс. 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA60899998031

31412300000056

52

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

50
Білозерська міська 

ТГ

Донецьке 

ГУК/Бiлозерська 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA35899998031

31812300000056

54

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

51
Криворізька сільська 

ТГ

Донецьке 

ГУК/Криворiзька 

СТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA83899998031

31212300000056

56

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

52
Слов'янська міська 

ТГ

Донецьке 

ГУК/Слов`янська 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA58899998031

31612300000056

58

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн



53
Святогірська міська 

ТГ

Донецьке 

ГУК/Святогірськ

а МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA50899998031

31912300000056

60

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

54
Великоновосілківськ

а селищна ТГ

Донецьке 

ГУК/Великоново

с. СТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA98899998031

31312300000056

62

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

55
Комарська сільська 

ТГ

Донецьке 

ГУК/Комарська 

СТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA73899998031

31712300000056

64

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

56
Старомлинівська 

сільська ТГ

Донецьке 

ГУК/Старомлинi

в. СТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA24899998031

31112300000056

66

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

57
Мангушська 

селищна ТГ

Донецьке 

ГУК/Мангушськ

а СТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA96899998031

31512300000056

68

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

58
Новогродівська 

міська ТГ

Донецьке 

ГУК/Новогродiв. 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA88899998031

31812300000056

70

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

59
Селидівська міська 

ТГ

Донецьке 

ГУК/Селидівська 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA39899998031

31212300000056

72

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

60 Авдіївська міська ТГ

Донецьке 

ГУК/Авдiївська 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA14899998031

31612300000056

74

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

61
Кальчицька сільська 

ТГ

Донецьке 

ГУК/Кальчицька 

СТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA62899998031

31012300000056

76

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн



62
Нікольська  селищна 

ТГ

Донецьке 

ГУК/Нікольська 

СТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA37899998031

31412300000056

78

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

63 Торецька  міська ТГ

Донецьке 

ГУК/Торецька 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA29899998031

31712300000056

80

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

64
Курахівська міська 

ТГ

Донецьке 

ГУК/Курахівська 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA77899998031

31112300000056

82

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

65 Мар'їнська міська ТГ

Донецьке 

ГУК/Мар`їнська 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA52899998031

31512300000056

84

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

66
Маріупольська 

міська ТГ

Донецьке 

ГУК/Марiуполь. 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA27899998031

31912300000056

86

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

67
Сартанська селищна 

ТГ

Донецьке 

ГУК/Сартанська 

СТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA75899998031

31312300000056

88

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

68
Мирноградська 

міська ТГ

Донецьке 

ГУК/Мирноград. 

МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA67899998031

31612300000056

90

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

69
Костянтинівська 

міська ТГ

Донецьке 

ГУК/Костянтинів

. МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA18899998031

31012300000056

92

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

70
Дружківська міська 

ТГ

Донецьке 

ГУК/Дружкiвськ

а МТГ/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA90899998031

31412300000056

94

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн



71 Горлівський район

Донецьке 

ГУК/Горлiвс.р-

н/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA65899998031

31812300000056

96

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

72 Донецький район

Донецьке 

ГУК/Донецький 

р-н/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA16899998031

31212300000056

98

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

73 Кальміуський район

Донецьке 

ГУК/Кальміуськ

ий р-н/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA88899998031

31612300000057

00

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

74
Краматорський 

район

Донецьке 

ГУК/Краматорсь

к. р-н/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA39899998031

31012300000057

02

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

75
Маріупольський 

район

Донецьке 

ГУК/Маріупольс.

р-н/50070000

37967785

Казначейство 

України(ел. 

адм. подат.)

UA14899998031

31412300000057

04

*;101;-;код платника 

________; до Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю за нестворені 

робочі місця за _____ рік: 

АГС ___грн,  пені ____грн

Примітка: При заповненні платіжного документа у графі «Код платника» платником – юридичною особою 

зазначається код ЄДРПОУ, а платником – фізичною особою – ідентифікаційний код, а при його відсутності, у 

зв’язку з релігійними переконаннями, зазначаються його паспортні дані.

Керівник  

Донецького обласного 

відділення ФСЗОІ

Юрій ПРИХОДЬКО


