
РЕКВІЗИТИ ОДУВС для оплати за навчання БАКАЛАВР (ЗАОЧНА Ф.Н.) 

(на основі повної загальної середньої освіти), спеціальність «Правоохоронна діяльність) 

Одержувач: Одеський державний університет внутрішніх справ 

Код одержувача : 08571570 

Розрахунковий рахунок : UA408201720313241001201000570 

Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

 

Призначення платежу: *;145101;1600076;1;(Ідентифікаційний номер студента ); *                          

за навчання студента______________________________________ (П І Б), курс, спеціальність, 

заочна ф.н.            Платник___________________ 

Згідно договору № ________ від ___________                       Сума ___________грн. 

 

Увага!!! Перевіряти реквізити в квитанції банку, не відходячи від каси. 

Через тиждень перевірити зарахування грошей, звернувшись за номером 798-50-58 
 

 

 

РЕКВІЗИТИ ОДУВС для оплати за навчання БАКАЛАВР (ЗАОЧНА Ф.Н.) 

(на основі повної загальної середньої освіти), спеціальність «Право) 

Одержувач: Одеський державний університет внутрішніх справ 

Код одержувача : 08571570 

Розрахунковий рахунок : UA408201720313241001201000570 

Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

 

Призначення платежу: *;145101;1600075;1; (Ідентифікаційний номер студента);*                             

за навчання студента ___________________________________(П І Б), курс, спеціальність, 

заочна ф.н.          Платник______________________ 

Згідно договору № ________ від ___________                       Сума ___________грн. 

 

Увага!!! Перевіряти реквізити в квитанції банку, не відходячи від каси. 

Через тиждень перевірити зарахування грошей, звернувшись за номером 798-50-58 

 
РЕКВІЗИТИ ОДУВС для оплати за навчання БАКАЛАВР (ЗАОЧНА Ф.Н.) 

(на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст), спеціальність «Право» 

 

Одержувач: Одеський державний університет внутрішніх справ 

Код одержувача : 08571570 

Розрахунковий рахунок : UA408201720313241001201000570 

Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Призначення платежу: *;145101;1600073;1;(Ідентифікаційний номер студента);*                                        

за навчання студента ___________________________________(П І Б), курс, спеціальність, 

заочна ф.н.          Платник___________________________ 

Згідно договору № _______ від ____________               Сума ___________ грн. 

 

Увага!!! Перевіряти реквізити в квитанції банку, не відходячи від каси. 

Через тиждень перевірити зарахування грошей, звернувшись за номером 798-50-58 

 
 

 



РЕКВІЗИТИ ОДУВС для оплати за навчання БАКАЛАВР (ЗАОЧНА Ф.Н.) 

(на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст), спеціальність «Правоохоронна 

діяльність» 

 

Одержувач: Одеський державний університет внутрішніх справ 

Код одержувача : 08571570 

Розрахунковий рахунок : UA408201720313241001201000570 

Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Призначення платежу: *;145101;1600074;1;(Ідентифікаційний номер студента);*                                      

за навчання студента ___________________________________(П І Б), курс, спеціальність, 

заочна ф.н.           Платник________________________________ 

Згідно договору № _______ від ____________               Сума ___________ грн. 

 

Увага!!! Перевіряти реквізити в квитанції банку, не відходячи від каси. 

Через тиждень перевірити зарахування грошей, звернувшись за номером 798-50-58 

 

РЕКВІЗИТИ ОДУВС для оплати за навчання БАКАЛАВР (ЗАОЧНА Ф.Н.) 

(на основі вищої неюридичної освіти), спеціальність «Право» 

 

Одержувач: Одеський державний університет внутрішніх справ 

Код одержувача : 08571570 

Розрахунковий рахунок : UA408201720313241001201000570 

Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Призначення платежу: *;145101;1600071;1;(Ідентифікаційний номер студента);*                                     

за навчання студента ___________________________________(П І Б), курс, спеціальність, 

заочна ф.н.          Платник______________________________ 

Згідно договору № _______ від ____________               Сума ___________ грн. 

 

Увага!!! Перевіряти реквізити в квитанції банку, не відходячи від каси. 

Через тиждень перевірити зарахування грошей, звернувшись за номером 798-50-58 

 
РЕКВІЗИТИ ОДУВС для оплати за навчання БАКАЛАВР (ЗАОЧНА Ф.Н.) 

(на основі вищої неюридичної освіти), спеціальність «Правоохоронна діяльність» 

 

Одержувач: Одеський державний університет внутрішніх справ 

Код одержувача : 08571570 

Розрахунковий рахунок :  UA408201720313241001201000570 

Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Призначення платежу: *;145101;1600072;1;РНОКПП (Ідентифікаційний номер студента);*           

за навчання студента ___________________________________(П І Б), курс, спеціальність, 

заочна ф.н.          Платник_________________________ 

Згідно договору № _______ від ____________               Сума ___________ грн. 

 

Увага!!! Перевіряти реквізити в квитанції банку, не відходячи від каси. 

Через тиждень перевірити зарахування грошей, звернувшись за номером 798-50-58 

 

 

 

 



РЕКВІЗИТИ ОДУВС для оплати за навчання МАГІСТР (ЗАОЧНА Ф.Н.) 

(за спеціальністю «Право») 

 

Одержувач: Одеський державний університет внутрішніх справ 

Код одержувача : 08571570 

Розрахунковий рахунок :  UA408201720313241001201000570 

Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Призначення платежу: *;145101;1600170;1;(Ідентифікаційний номер студента);*                                   

за навчання студента ______________________________________(П І Б), курс, спеціальність, 

заочна ф.н.          Платник______________________________ 

Згідно договору № ______ від __________                Сума ____________ грн. 

 

Увага!!! Перевіряти реквізити в квитанції банку, не відходячи від каси. 

Через тиждень перевірити зарахування грошей, звернувшись за номером 798-50-58 

 

 
РЕКВІЗИТИ ОДУВС для оплати за навчання МАГІСТР (ЗАОЧНА Ф.Н.) 

(за спеціальністю «Правоохоронна діяльність») 

 

Одержувач: Одеський державний університет внутрішніх справ 

Код одержувача : 08571570 

Розрахунковий рахунок :  UA408201720313241001201000570 

Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Призначення платежу: *;145101;1600171;1;(Ідентифікаційний номер студента);*                                  

за навчання студента ______________________________________(П І Б), курс, спеціальність, 

заочна ф.н.          Платник________________________ 

Згідно договору № ______ від __________                Сума ____________ грн. 

 

Увага!!! Перевіряти реквізити в квитанції банку, не відходячи від каси. 

Через тиждень перевірити зарахування грошей, звернувшись за номером 798-50-58 

 
РЕКВІЗИТИ ОДУВ С для оплати за навчання МАГІСТР (ЗАОЧНА Ф.Н.) 

(за спеціальністю «Системний аналіз») 

 

Одержувач: Одеський державний університет внутрішніх справ 

Код одержувача : 08571570 

Розрахунковий рахунок :  UA408201720313241001201000570 

Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Призначення платежу: *;145101;1600204;1;(Ідентифікаційний номер студента);*                                      

за навчання студента____________________________________ (П І Б), курс, спеціальність, 

заочна ф.н.           Платник___________________________ 

Згідно договору № _________ від __________      Сума __________ грн. 

 

Увага!!! Перевіряти реквізити в квитанції банку, не відходячи від каси. 

Через тиждень перевірити зарахування грошей, звернувшись за номером 798-50-58 
 

 

 



РЕКВІЗИТИ ОДУВС для оплати за навчання БАКАЛАВР (ДЕННА Ф.Н.) 

(на основі повної загальної середньої освіти), спеціальність «Право» 

 

Одержувач: Одеський державний університет внутрішніх справ 

Код одержувача : 08571570 

Розрахунковий рахунок :  UA408201720313241001201000570 

Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Призначення платежу: *;145101;1600069;1;(Ідентифікаційний номер студента);*                            

за навчання студента______________________________________ (П І Б), курс, спеціальність, 

денна ф.н.           Платник___________________________ 

Згідно договору № __ від _____________                            Сума __________ грн. 

 

Увага!!! Перевіряти реквізити в квитанції банку, не відходячи від каси. 

Через тиждень перевірити зарахування грошей, звернувшись за номером 798-50-58 

 

РЕКВІЗИТИ ОДУВС для оплати за навчання БАКАЛАВР (ДЕННА Ф.Н.) 

(на основі повної загальної середньої освіти), спеціальність «Правоохоронна діяльність» 

 

Одержувач: Одеський державний університет внутрішніх справ 

Код одержувача : 08571570 

Розрахунковий рахунок :  UA408201720313241001201000570 

Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Призначення платежу: *;145101;1600070;1;(Ідентифікаційний номер студента);*                                        

за навчання студента______________________________________ (П І Б), курс, спеціальність, 

денна ф.н.            Платник__________________________ 

Згідно договору № __ від _____________                            Сума __________ грн. 

 

Увага!!! Перевіряти реквізити в квитанції банку, не відходячи від каси. 

Через тиждень перевірити зарахування грошей, звернувшись за номером 798-50-58 

 

РЕКВІЗИТИ ОДУВС для оплати за навчання БАКАЛАВР (ДЕННА Ф.Н.) 

(на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст), спеціальність «Право» 

 

Одержувач: Одеський державний університет внутрішніх справ 

Код одержувача : 08571570 

Розрахунковий рахунок :  UA408201720313241001201000570 

Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Призначення платежу: *;145101;1600136;1;(Ідентифікаційний номер студента);*                            

за навчання студента____________________________________ (П І Б), курс, спеціальність, 

денна ф.н.           Платник______________________ 

Згідно договору № _______ від _______________                       Сума __________ грн. 

Увага!!! Перевіряти реквізити в квитанції банку, не відходячи від каси. 

Через тиждень перевірити зарахування грошей, звернувшись за номером 798-50-58 
 

 

 

 



РЕКВІЗИТИ ОДУВС для оплати за навчання БАКАЛАВР (ДЕННА Ф.Н.) 

(на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст), спеціальність «Правоохоронна 

діяльність» 

 

Одержувач: Одеський державний університет внутрішніх справ 

Код одержувача : 08571570 

Розрахунковий рахунок :  UA408201720313241001201000570 

Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Призначення платежу: *;145101;1600205;1; (Ідентифікаційний номер студента);*                           

за навчання студента____________________________________ (П І Б), курс, спеціальність, 

денна ф.н.            Платник________________________ 

Згідно договору № _______ від _______________                       Сума __________ грн. 

Увага!!! Перевіряти реквізити в квитанції банку, не відходячи від каси. 

Через тиждень перевірити зарахування грошей, звернувшись за номером 798-50-58 
 

 

РЕКВІЗИТИ ОДУВС для оплати за навчання БАКАЛАВР (ДЕННА Ф.Н.) 

(на основі другої вищої освіти ), спеціальність «Право» 

 

Одержувач: Одеський державний університет внутрішніх справ 

Код одержувача : 08571570 

Розрахунковий рахунок :  UA408201720313241001201000570 

Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Призначення платежу: *;145101;1600206;1;(Ідентифікаційний номер студента);*                                        

за навчання студента____________________________________ (П І Б), курс, спеціальність, 

денна ф.н.           Платник____________________________ 

Згідно договору № _______ від _______________                       Сума __________ грн. 

Увага!!! Перевіряти реквізити в квитанції банку, не відходячи від каси. 

Через тиждень перевірити зарахування грошей, звернувшись за номером 798-50-58 

 

РЕКВІЗИТИ ОДУВС для оплати за навчання МАГІСТР (ДЕННА Ф.Н.) 

Спеціальність «Право» 

 

Одержувач: Одеський державний університет внутрішніх справ 

Код одержувача : 08571570 

Розрахунковий рахунок :  UA408201720313241001201000570 

Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Призначення платежу: *;145101;1600077;1;(Ідентифікаційний номер студента);*                                              

за навчання студента____________________________________ (П І Б), курс, спеціальність, 

денна ф.н.            Платник_________________________________ 

Згідно договору № ________від ___________________                       Сума ___________ грн. 

 

Увага!!! Перевіряти реквізити в квитанції банку, не відходячи від каси.Через тиждень 

перевірити зарахування грошей, звернувшись за номером 798-50-58 

 

 

 

 



РЕКВІЗИТИ ОДУВС для оплати за навчання АСПІРАНТ (ДЕННА Ф.Н.) 

 

Одержувач: Одеський державний університет внутрішніх справ 

Код одержувача : 08571570 

Розрахунковий рахунок : UA408201720313241001201000570 

Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Призначення платежу: *;145101;1600021;1; (Ідентифікаційний номер студента);*                                 

за навчання аспіранта____________________________________ (П І Б), курс, спеціальність, 

денна ф.н.            Платник_____________________________ 

Згідно договору № _______ від __________________                       Сума ___________ грн. 

 

Увага!!! Перевіряти реквізити в квитанції банку, не відходячи від каси. 

Через тиждень перевірити зарахування грошей, звернувшись за номером 798-50-58 

 

РЕКВІЗИТИ ОДУВС для оплати за навчання ДОКТОРАНТА (ДЕННА Ф.Н.) 

 

Одержувач: Одеський державний університет внутрішніх справ 

Код одержувача : 08571570 

Розрахунковий рахунок : UA408201720313241001201000570 

Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Призначення платежу: *;145101;1600038;1;(Ідентифікаційний номер студента);*                                         

за навчання докторанта____________________________________ (П І Б), курс, спеціальність, 

денна ф.н.            Платник_______________________________ 

Згідно договору № _______ від __________________                       Сума ___________ грн. 

 

Увага!!! Перевіряти реквізити в квитанції банку, не відходячи від каси. 

Через тиждень перевірити зарахування грошей, звернувшись за номером 798-50-58 

 

РЕКВІЗИТИ ОДУВС для оплати за навчання АСПІРАНТ (ЗАОЧНА Ф.Н.) 

 

Одержувач: Одеський державний університет внутрішніх справ 

Код одержувача : 08571570 

Розрахунковий рахунок : UA408201720313241001201000570 

Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Призначення платежу: *;145101;1600022;1;(Ідентифікаційний номер студента);*                                

за навчання аспіранта____________________________________ (П І Б), курс, спеціальність, 

заочна ф.н.          Платник_____________________ 

Згідно договору № ________ від ________________                        Сума ___________ грн. 

 

Увага!!! Перевіряти реквізити в квитанції банку, не відходячи від каси. 

Через тиждень перевірити зарахування грошей, звернувшись за номером 798-50-58 

 

 

 

 



РЕКВІЗИТИ ОДУВС для оплати за кандидатські іспити 

 

Одержувач: Одеський державний університет внутрішніх справ 

Код одержувача : 08571570 

Розрахунковий рахунок : UA408201720313241001201000570 

Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Призначення платежу: *;145101;1600042;1;РНОКПП (Ідентифікаційний номер фізичної особи, 

яка здійснює платіж);*за кандидатський іспит____________________________________ (П І Б),  

Згідно договору № _______ від __________________                       Сума ___________ грн. 

 

Увага!!! Перевіряти реквізити в квитанції банку, не відходячи від каси. 

Через тиждень перевірити зарахування грошей, звернувшись за номером 798-50-58 

 

РЕКВІЗИТИ ОДУВС для оплати за дублікат диплома та додатка до диплому 

 

Одержувач: Одеський державний університет внутрішніх справ 

Код одержувача : 08571570 

Розрахунковий рахунок : UA408201720313241001201000570 

Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Призначення платежу: *;145101;9900005;1; (Ідентифікаційний номер фізичної особи, яка 

здійснює платіж);*____________________________________ (П І Б),  за дублікат_________ 

_________________________                                                Сума ___________ грн. 

 

Увага!!! Перевіряти реквізити в квитанції банку, не відходячи від каси.Через тиждень 

перевірити зарахування грошей, звернувшись за номером 798-50-58 

 

РЕКВІЗИТИ ОДУВС для оплати за відшкодування за навчання  

 

Одержувач: Одеський державний університет внутрішніх справ 

Код одержувача : 08571570 

Розрахунковий рахунок : UA408201720313241001201000570 

Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Призначення платежу: *;145101;1600034;1; (Ідентифікаційний номер фізичної особи, яка 

здійснює платіж);*за відшкодування навчання ________________________________ (П І Б),  

Платник____________________________ 

                                                                                                                       Сума ___________ грн. 

Увага!!! Перевіряти реквізити в квитанції банку, не відходячи від каси. 

Через тиждень перевірити зарахування грошей, звернувшись за номером 798-50-58 

 


