
р/р UA098201720313271001201004575
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код банку одержувача (МФО): 820172
Код ЄДРПОУ: 01562987
Призначення платежу: за навчання студента … (ПІП), від замовника … (ПІП), група …

Суми для оплати відповідного курсу (семестру, кварталу чи місяця) навчання дивіться у своїх договорах про оплату навчання.

Посеместрова оплата (2 платежі на рік):
-       за І семестр 2022-2023 навчального року має бути здійснена до 10 серпня 2022 року (включно);
-       за ІІ семестр 2022-2023 навчального року має бути здійснена до 20 січня 2023 року (включно).

Поквартальна оплата (4 платежі на рік):
-       за І квартал 2022-2023 навчального року має бути здійснена до 10 серпня 2022 року (включно);
-       за ІІ квартал 2022-2023 навчального року має бути здійснена до 20 листопада 2022 року (включно);
-       за ІІІ квартал 2022-2023 навчального року має бути здійснена до 20 лютого 2023 року (включно);
-       за ІV квартал 2022-2023 навчального року має бути здійснена до 20 травня 2023 року (включно).

Помісячна оплата (8-10 платежів на рік):
-    оплата за 2022-2023 навчальний рік має бути здійснена до 20 числа кожного місяця (з серпня 2022 року по травень 2023 року включно).

Квитанції про оплату за навчання надсилайте на електронну пошту: pfv_vtei@ukr.net (протягом 5-ти днів з дати оплати)

УВАГА:
Студенти, які поновилися, змінили форму навчання (перевелися) у 2020, 2021, 2022 роках на 2, 3, 4 курси уточнюйте суму за телефоном нижче!!!
(0432) 55-04-09 телефон для отримання будь-якої інформації стосовно оплати за навчання.
Шановні Замовники та Здобувачі вищої освіти, наполегливо просимо Вас звертати увагу на розділи Ваших договорів про навчання, що стосуються штрафів.

РЕКВІЗИТИ для оплати навчання у ВТЕІ ДТЕУ:

ТЕРМІНИ для оплати навчання у ВТЕІ ДТЕУ:

РЕКВІЗИТИ
ВІННИЦЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ

ДТЕУ

Шановні Замовники та Здобувачі вищої освіти!
Доводимо до Вашого відома інформацію про



РЕКВІЗИТИ для оплати гуртожитку ВТЕІ ДТЕУ 

 

Р/р UA108201720313241001202004575 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код банку одержувача (МФО): 820172  

Код ЄДРПОУ: 01562987  

Призначення платежу: за проживання у гуртожитку студента … (ПІП). 


	Тільки реквізити

