
2021 рік 

Плата за навчання вноситься за наступними реквізитами: 

1. Реквізити для оплати за навчання, повторні курси, 

спортивні послуги та інші додаткові освітні послуги 

студентами Інститутів та Факультетів  

Отримувач платежу: Київський університет імені Бориса Грінченка 

Код ЄДРПОУ: 02136554 

МФО банку: 820172 

IBAN (рахунок) отримувача: UA038201720314211007201048659 

Призначення платежу: Плата за навчання, повторні курси, спортивні послуги, інші 

додаткові освітні послуги (курс, група, прізвище, ім ’я, по батькові) 

2. Реквізити для оплати за навчання, повторні курси, 

спортивні послуги та інші додаткові освітні послуги 

студентами Університетського коледжу 

Отримувач платежу: Київський університет імені Бориса Грінченка 

Код ЄДРПОУ: 02136554 

МФО банку: 820172 

IBAN (рахунок) отримувача: UA948201720314241006201048659 

Призначення платежу: Плата за навчання, повторні курси, спортивні послуги, інші 

додаткові освітні послуги (курс, група, прізвище, ім ’я, по батькові) 

3. Реквізити для оплати за навчання в аспірантурі, 

докторантурі  

Отримувач платежу: Київський університет імені Бориса Грінченка 

Код ЄДРПОУ: 02136554 

МФО банку: 820172 

IBAN (рахунок) отримувача: UA038201720314211007201048659 

Призначення платежу: Плата за навчання в аспірантурі, докторантурі (курс, група, 

прізвище, ім ’я, по батькові) 



 

4. Реквізити для оплати за курси підвищення 

кваліфікації в ІПО  

Отримувач платежу: Київський університет імені Бориса Грінченка 

Код ЄДРПОУ: 02136554 

МФО банку: 820172 

IBAN (рахунок) отримувача: UA338201720314281008201048659 

Призначення платежу: Плата за курси підвищення кваліфікації (прізвище, ім’я, по 

батькові) 

 

5. Реквізити для сплати благодійного внеску на розвиток 

матеріально-технічної бази Університету  

Отримувач платежу: Київський університет імені Бориса Грінченка 

Код ЄДРПОУ: 02136554 

МФО банку: 820172 

IBAN (рахунок) отримувача: UA308201720314221007301048659 

Призначення платежу: Благодійний внесок від (прізвище, ім’я, по батькові) 

6. Реквізити для оплати за проживання у гуртожитках 

студентами, що мешкають за адресами: вул. 

Старосільська, 2; бульвар Ігоря Шамо; бульвар Вацлава 

Гавела, 46  

Отримувач платежу: Київський університет імені Бориса Грінченка 

Код ЄДРПОУ: 02136554 

МФО банку: 820172 

IBAN (рахунок) отримувача: UA288201720314281007202048659 

Призначення платежу: За проживання у гуртожитку студента(-ки) (курс, група, 

прізвище, ім ’я, по батькові) 

 



 

7. Реквізити для оплати за додаткові послуги з 

експлуатації допоміжних приміщень у гуртожитках  

тримувач платежу: Київський університет імені Бориса Грінченка 

Код ЄДРПОУ: 02136554 

МФО банку: 820172 

IBAN (рахунок) отримувача: UA038201720314211007201048659 

Призначення платежу: Плата за додаткові послуги з експлуатації допоміжних 

приміщень у гуртожитку  (курс, група, прізвище, ім ’я, по батькові) 

 

 

 

 


