
Інформація щодо оплати (реквізити на оплату послуг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     РНОКПП- Реєстраційний номер облікової картки платника податків (СТУДЕНТА) 

     УВАГА!!! Платежі з не вірно сформованим призначенням платежу не 

будуть  зараховані на розрахунковий рахунок університету.  

Згідно з договором про надання освітніх послуг, пункту 13 за несвоєчасну 

оплату освітніх послуг замовник сплачує виконавцю пеню в розмірі 0,05 % 

несплаченої суми за кожний день прострочення. 

 

 

 

 

УВАГА! 

З 01.01.2020 року змінено порядок 

формування коду платежу для оплати послуг 

Інформація щодо оплати освітніх послуг 
 

Реквізити на оплату освітніх послуг: 

Одержувач: НУЦЗ України 

Код ЄДРПОУ: 08571363  

Банк одержувач: ДКСУ м.Київ  

  

На виконання наказу Міністерства внутрішніх справ від 24 січня 2019 року № 43 

«Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати 

послуг», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 лютого 2019 р. за 

№161/33132 та у зв’язку із введенням в дію наказу Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій від 30 серпня 2019 року № 494 «Про деякі питання надання 

платних послуг» призначення платежу при оплаті освітньої послуги має бути 

сформовано наступним чином: 

Освітній ступінь (ОКР) Призначення платежу 

Студенти денної та заочної форми навчання, які 

здобувають освітній ступінь БАКАЛАВР 

Р/р : UA888201720313241001201007078 

*;636370;1660027;1;РНОКПП;* 

Студенти денної та заочної форми навчання, які 

здобувають освітній ступінь МАГІСТР 

Р/р : UA888201720313241001201007078 

*;636370;1660011;1;РНОКПП;* 

Проживання в гуртожитку НУЦЗ України 

Р/р : UA898201720313211001202007078 

 

*;636370;1760008;1;РНОКПП;* 

 



 
З 01.01.2020 року змінено порядок  

формування коду платежу для оплати послуг 
 

ЗРАЗОК ДЛЯ ОПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ: 
 
І. БАКАЛАВР (денна та заочна форма навчання)  
 
Одержувач: НУЦЗ України 
Код одержувача : 08571363  
Розрахунковий рахунок : UA888201720313241001201007078 
Банк: Держказначейська служба України м.Київ  
 
 

Призначення платежу: *;636370; 1660027;1;РНОКПП(Ідентифікаційний 
номер фізичної особи, яка здійснює платіж);*                                                                            
за навчання студента ПІБ, курс, спеціальність, форма навчання 

ІІ. МАГІСТР (денна та заочна форма навчання) 
 
Одержувач: НУЦЗ України 
Код одержувача : 08571363  
Розрахунковий рахунок : UA888201720313241001201007078 
Банк: Держказначейська служба України м.Київ  
 

Призначення платежу: *;636370; 1660011;1;РНОКПП(Ідентифікаційний 
номер фізичної особи, яка здійснює платіж);*                                                                                              
за навчання студента ПІБ, курс, спеціальність, форма навчання 

 
ЗРАЗОК ДЛЯ ОПЛАТИ ЗА ПРОЖИВАННЯ В ГУРТОЖИТКУ 

 

І.Проживання в гуртожитку НУЦЗ України  
 
Одержувач: НУЦЗ України 
Код одержувача : 08571363  

Розрахунковий рахунок : UA898201720313211001202007078 
Банк: Держказначейська служба України м.Київ  
 

Призначення платежу: *;636370; 1760008;1;РНОКПП(Ідентифікаційний 
номер фізичної особи, яка здійснює платіж);*                                                                                              
за проживання студента ПІБ в гуртожитку 

 

 


