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Керівникам закладів вищої освіти 
та наукових установ

Г оловам
спеціалізованих вчених рад

Інформуємо, що за результатами засідання Атестаційної колегії 
Міністерства від 24 вересня 2020 року та на підставі наказу Міністерства 
від 24 вересня 2020 року № 1188 дипломи

КАНДИДАТА наук надруковані з усіх галузей знань.
ДОКТОРА наук надруковані з усіх галузей, крім ЕКОНОМІЧНИХ та 

ТЕХНІЧНИХ наук (через 15 днів буде додаткова інформація щодо цих дипломів).

З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 видача дипломів 
здійснюється за наявності у відвідувачів захисних засобів, а саме маски для 
обличчя.

Доктори та кандидати наук, їх довірені особи (за письмовою завіреною 
довіреністю), вчені секретарі спеціалізованих вчених рад (за письмовою завіреною 
довіреністю закладу вищої освіти або наукової установи, в якій діє спеціалізована 
вчена рада) та при наявності документу, що посвідчує особу і квитанції про оплату 
відшкодування вартості виготовлення бланка диплома мають змогу отримати 
дипломи з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 12.00 та з 14.00 до 15.45 за адресою: 

м. Київ, бульвар Тараса Шейченка, 16, каб. 110-6 тел.287-82-14

Реквізити для оплати

Загальна
сума

Вартість одного бланка 
диплома ДОКТОРА наук

Вартість одного бланка 
диплома КАНДИДАТА наук

95,00 грн
(д ев ’я н осто  п ’ять  гр и в ен ь  

н ул ь к о п ій о к  з П Д В )

95,00 грн
(д ев ’я н о сто  п ’я ть  гр и в ен ь  

н ул ь  к о п ій о к  з П Д В )
Отримувач Державне підприємство «Інфоресурс»
Платник МОН через............(ПІБ здобувача)
Код ЄДРПОУ 37533381
Обслуговуючий банк: АБ «Укргазбанк» у м. Києві
номер рахунку за стандартом IBAN UA653204780000000002600739188
ГПН 375333826590

Призначення платежу* Відшкодування МОН вартості виготовлення бланка 
диплома доктора/кандидата наук

С.Д. КриштофДиректора департаменту
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