
  

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ ТА СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В ЛЬВІВСЬКОМУ 

ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ   

При заповненні  поля «Призначення Платежу» при здійсненні оплати за навчання 

необхідно зазначити наступні реквізити: 

Прізвище І.П студента, семестр та курс на якому навчається студент, 

 А ТАКОЖ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ КОД, ЯКИЙ ЗАЗНАЧЕНИЙ НИЖЧЕ; 

1. Здійснення платежу фізичною особою або законним представником 

малолітньої (неповнолітньої) особи, які мають реєстраційний номер облікової 

картки платника податків (далі РНОКПП): 

 

Денна форма навчання  

 

Аспіранти денної форми навчання, які здобувають ступінь доктора філософських наук  за спеціальністю 

«Економіка» 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600023 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 
Аспіранти денної форми навчання, які здобувають ступінь доктора філософських наук за спеціальністю 

«Менеджмент» 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600024 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Аспіранти денної форми навчання, які здобувають ступінь доктора філософських наук за спеціальністю 

«Право» 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600025 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Докторанти денної форми навчання, які здобувають ступінь доктора наук за спеціальністю «Економіка» 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600039 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорт студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 



  
Докторанти денної форми навчання, які  здобувають ступінь доктора наук за спеціальністю «Менеджмент» 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600040 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо ін 
чрез свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Студенти денної форми навчання, які здобувають освітній ступінь бакалавра за спеціальністю "Менеджмент" 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600120 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігйні ереконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Студенти денної форми навчання, які здобувають освітній ступінь бакалавра за спеціальністю "Право" 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600121 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовивя ві прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Студенти денної форми навчання, які здобувають освітній ступінь бакалавра за спеціальністю 

"Правоохоронна діяльність" 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600123 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився відприйяття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Студенти денної форми навчання, які здобувають освітній ступінь бакалавра за спеціальністю "Психологія" 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600124 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); еріята 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Студенти денної форми навчання, які здобувають освітній ступінь бакалавра за спеціальністю «Облік і 

оподаткування» 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600126 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
омерпаспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Студенти денної форми навчання, які здобувають освітній ступінь бакалавра за спеціальністю «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600127 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП)  серя та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 



  
Студенти денної форми навчання, які здобувають освітній ступінь магістра за спеціальністю "Право" 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600128 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортноо доумента іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Студенти денної форми навчання, які здобувають освітній ступінь магістра за спеціальністю "Правоохоронна 

діяльність" 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600129 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного докуентаіноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Студенти денної форми навчання, які здобувають освітній ступінь магістра за спеціальністю "Психологія" 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600130 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо тудет іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Студенти денної форми навчання, які здобувають освітній ступінь магістра за спеціальністю «Менеджмент» 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600131 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Студенти денної форми навчання, які здобувають освітній ступінь магістра за спеціальністю «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600132 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноемец.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

 

Приклад заповнення: «Призначення платежу» при здійсненні оплати за навчання: 

(Студент, який навчається на 1 курсі денної форми навчання і здобуває освітній 

ступінь магістра за спеціальністю «Право» 

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: Іванов Олег Петрович, 1 курс 1семестр, 

*;144602;1600128;1;3757306601;*  

 

 

 



  

 

Заочна форма навчання  

Аспіранти заочної форми навчання, які здобувають ступінь доктора філософських наук  за спеціальністю 
«Економіка» 

1 2  4  6 
* ;144602 ;1600026 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
нмер аспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Аспіранти заочної форми навчання, які здобувають ступінь доктора філософських наук за спеціальністю 
«Менеджмент» 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600027 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспорногодокумента іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Аспіранти заочної форми навчання, які здобувають ступінь доктора філософських наук за спеціальністю 
«Право» 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600028 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа нозеця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Слухачі заочної форми навчання, які здобувають освітній ступінь бакалавра за спеціальністю "Право" 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600109 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент інземеь.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Студенти заочної форми навчання, які здобувають освітній ступінь бакалавра за спеціальністю "Менеджмент" 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600155 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний омероблікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Студенти заочної форми навчання, які здобувають освітній ступінь бакалавра за спеціальністю "Право" 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600156 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Студенти заочної форми навчання, які здобувають освітній ступінь бакалавра за спеціальністю 
"Правоохоронна діяльність" 

1 2 3 4 5 6 



  
* ;144602 ;1600159 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Студенти заочної форми навчання, які здобувають освітній ступінь бакалавра за спеціальністю "Психологія" 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600161 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Студенти заочної форми навчання, які здобувають освітній ступінь бакалавра за спеціальністю «Облік і аудит» 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600163 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
ноер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Студенти заочної форми навчання, які здобувають освітній ступінь бакалавра за спеціальністю «Облік і 
оподаткування» 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600164 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Студенти заочної форми навчання, які здобувають освітній ступінь бакалавра за спеціальністю 
«Правознавство» 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600165 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Студенти заочної форми навчання, які здобувають освітній ступінь бакалавра за спеціальністю «Практична 
психологія» 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600166 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Студенти заочної форми навчання, які здобувають освітній ступінь бакалавра за спеціальністю «Фінанси і 
кредит» 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600167 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 



  

Студенти заочної форми навчання, які здобувають освітній ступінь бакалавра за спеціальністю «Фінанси, 
банківська справа та страхування» 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600168 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Студенти заочної форми навчання, які здобувають освітній ступінь магістра за спеціальністю "Право" 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600170 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Студенти заочної форми навчання, які здобувають освітній ступінь магістра за спеціальністю "Правоохоронна 
діяльність" 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600171 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Студенти заочної форми навчання, які здобувають освітній ступінь магістра за спеціальністю "Психологія" 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600172 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Студенти заочної форми навчання, які здобувають освітній ступінь магістра за спеціальністю «Менеджмент» 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600174 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Студенти заочної форми навчання, які здобувають ступінь магістра  за спеціальністю «Фінанси, банківська 
справа та страхування» 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600195 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Приклад заповнення :«Призначення платежу» при здійсненні оплати за навчання: 

(Студент, який навчається на 3 курсі заочної форми навчання і здобуває освітній 

ступінь бакалавра за спеціальністю «Право» 



  

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: Попов Максим  Іванович,3 курс 1семестр, 

*;144602;1600156;1;3757306601;*  

 

 

 

Відшкодування особами витрат, пов`язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах із специфічними 
умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600034 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Кандидатський іспит з іноземної мови 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600053 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Кандидатський іспит з філософії 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600054 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Кандидатський іспит зі спеціальності 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600055 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Курси водіїв  

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600058 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Оплата за захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600066 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 



  

Оплата за захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600067 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

Попередня екпертиза дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) та доктора 
наук 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600098 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

 

 

2. Здійснення платежу юридичною особою або відокремленими   підрозділами. 

 Якщо оплату за навчання здійснює юридична особа: 

1 2 3* 4 5 6 
* ;144602 ;1600098 ;1 ; в даному полі зазначається ідентифікаційний код юридичної 

особи ЄДРПОУ організації (підприємства), яка здійснює оплату 
за навчання студента. 
 

;* 

 

* в полі№3 потрібно проставити код освітньої послуги, а саме: (див.п.1) 

 

 

 

 

 

 

 

За довідками звертатись у відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку за телефоном 

2957572 



  

Коди  інших платних послуг, які надаються у Львівському державному 

університеті внутрішніх справ 

Відшкодування особами витрат, пов`язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах із специфічними 
умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських 

 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1600034 ;1 ; в даному полі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (РНОКПП) студента, або серія та номер паспорта студента , якщо він 
через свої релігійні переконання відмовився від прийняття РНОКПП); серія та 
номер паспортного документа іноземця, якщо студент іноземець.. 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1700075 ;1 Надання спеціально облаштованих приміщень (гуртожитків) для проживання 

осіб, які навчаються та осіб, які направлені у відрядження до такаго 

навчального закладу за адресою м.Львів вул. Кривоноса,1 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1700076 ;1 Надання спеціально облаштованих приміщень (гуртожитків) для проживання 

осіб, які навчаються та осіб, які направлені у відрядження до такаго 

навчального закладу за адресою м.Львів вул.Городоцька,26 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;1700077 ;1 Надання спеціально облаштованих приміщень (гуртожитків) для проживання 

осіб, які навчаються та осіб, які направлені у відрядження до такаго 

навчального закладу за адресою с.Верещиця 

;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;2300013 ;1 Оренда приміщення ФОП Гандабура А.І. м.Львів вул..Городоцька ,26 ;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;2300014 ;1 Оренда приміщення ФОП Гандабура А.І. м.Львів вул..Кривоноса,1 ;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;2300015 ;1 Оренда приміщення ФОП Савосіна Н.В. м.Львів вул..Кривоноса ,1 ;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;2300016 ;1 Оренда приміщення ГУМВС України м.Львів вул..Кривоноса, 1 ;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 



  

 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;2300017 ;1 Оренда приміщення ДП «Документ» м.Львів вул.Кривоноса,  ;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;2300018 ;1 Оренда приміщення ДУ «Центр обслуговування НП України» м.Львів 

вул..Кривоноса, 1 
;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;2300019 ;1 Оренда приміщення КЗ «Львівський музей історії релігії» м.Львів 

вул..Кривоноса, 1 
;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;2400002 ;1 Реалізація металобрухту ;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;2400006 ;1 Реалізація макулатури ;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;2400008 ;1 Реалізація автомобілів ;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;2400010 ;1 Реалізація  державного майна ;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;2500012 ;1 Друкування авторефератів, публікацій ;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;2700019 ;1 Виробництво та реалізація продукції громадського харчування, організація її 

споживання у їдальня №2, м.Львів, вул.Городоцька,26 
;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;2700020 ;1 Виробництво та реалізація продукції громадського харчування, організація її 

споживання у буфеті, м.Львів, НТВ Верещиця 
;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

 
 



  

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;9900005 ;1 За видачу дубліката диплома та додатка ;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

 

1 2 3 4 5 6 
* ;144602 ;9900008 ;1 За видачу дубліката студентських квитків ;* 

Інформація, яка зазначена у 1,2,4 та 6 полі НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За довідками звертатись у відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського 

обліку за телефоном 2957572 


