МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел./ факс: (044) 481-32-76
_____________________________ E-mail: dak@mon.gov.ua_____________________________

Від ^ 9 ■Р/р .

№ _____________

На № _____________від____________
Керівникам закладів вищої освіти
та наукових установ
Головам
спеціалізованих вчених рад
Інформуємо, що за результатами засідання Атестаційної колегії Міністерства
від 29 червня 2021 року та на підставі наказу Міністерства від 29 червня 2021 року №735,
у зв’язку з відсутністю бланків, надруковані дипломи з наступних галузей наук:
Диплом доктора наук - біологічні, геологічні, сільськогосподарські, філософські,
філологічні,
географічні,
юридичні,
медичні,
фармацевтичні,
ветеринарні,
мистецтвознавство, архітектура, психологічні, соціологічні, політичні, фізичне виховання та
спорт, державне управління, культурологія, соціальні комунікації.
Диплом кандидата наук - геологічні, економічні, філософські, філологічні,
географічні, юридичні, медичні, фармацевтичні, ветеринарні, архітектура, психологічні,
соціологічні, політичні, фізичне виховання та спорт, державне управління, культурологія,
соціальні комунікації.
Про готовність інших дипломів БУДЕ ПОВІДОМЛЕНО ДОДАТКОВО.
Вчені секретарі спеціалізованих вчених рад (за письмовою завіреною довіреністю
закладу вищої освіти або наукової установи, в якій діє спеціалізована вчена рада), або
довірені особи вчених секретарів (за письмовою завіреною довіреністю закладу вищої
освіти або наукової установи, в якій діє спеціалізована вчена рада) та при наявності
документу, що посвідчує особу і роздрукованої 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 Шевченка, 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

120,00 грн
150,00 грн
(сто двадцять гривень нуль
(сто п’ятдесят гривень нуль
копійок з ПДВ)
копійок з ПДВ)
Державне підприємство «Інфоресурс»
МОН через............ (ПІБ здобувача)

Отримувач
Платник
Код ЄДРПОУ 37533381
Обслуговуючий банк: АБ «Укргазбанк» у м. Києві
номер рахунку за стандартом IBAN UA653204780000000002600739188
ІПН 375333826590
Ri л іп к о л у н а н н я МОН вартості виготовлення бланка диплома
Призначення платежу*
локтопа/кандидата наук
/
Директор департаменту

С.Д. Криштоф

