Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

не
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АГЕНТІВ, ЯКІ НЕ ПРОЙШЛИ ОБЛІК В УДЦМО
Український державний центр міжнародної освіти Міністерства освіти і науки
України (далі – УДЦМО) інформує, що всі суб’єкти господарювання, які надають
посередницькі послуги з набору іноземців на навчання до українських навчальних
закладів (далі – АГЕНТИ), мають пройти обов’язкове облікування в УДЦМО.
Облік АГЕНТІВ в УДЦМО та внесення даних АГЕНТА в Журнал реєстрації
запрошень на навчання (стажування) іноземних громадян та осіб без
громадянства в Україні (далі – Електронний журнал) з 2017 року є платною
послугою (вартість послуги становить 4320,00 грн. в т.ч. ПДВ) і включає в себе
підключення до Електронного журналу.
Для проходження обліку та внесення даних необхідно:
Подати на поштову адресу УДЦМО:
Україна, 03057, м. Київ, вул. Олександра Довженка, 3,
на паперових носіях:
а) підписаний та завірений печаткою у двох екземплярах договір про
надання послуг (Додаток №1);
б) належним чином завірені та підтверджені печаткою копії наступних
документів:
1) копії установчих документів (установчий акт, статут, засновницький
договір, положення тощо) юридичної особи з відповідним видом
діяльності, що надає право здійснювати набір на навчання;
2) копії наявних чинних договорів про надання послуг з набору на
навчання іноземних громадян з українськими ВНЗ;
3) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців;
4) копію паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника
податків (для фізичних осіб-підприємців); та документ про освіту
(для фізичних осіб-підприємців);
5) згоду на обробку персональних даних (Додаток № 2);
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6) копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи в
країні її місцезнаходження, легалізованого у встановленому
порядку (для іноземних юридичних осіб);
7) копію документа, що підтверджує повноваження резидентів діяти
від імені нерезидента (наприклад, укладати договори від імені
нерезидента), що тягне за собою виникнення у нерезидента
цивільних прав та обов'язків;
8) довідку з банківської установи про наявність рахунків;
9) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців;
10) копію наказу про призначення осіб, відповідальних за надання
послуг з набору іноземців як кандидатів на навчання, та
документи, що підтверджують компетенцію таких осіб;
11) заяву для включення до обліку в УДЦМО та надання доступу до
Електронного журналу УДЦМО (Додаток № 3).
Після перевірки документів та підписання договору з боку УДЦМО, Ви
отримаєте повідомлення електронною поштою про можливість
оплати послуги відповідно до умов Договору (Додаток №1).

Сплатіть рахунок-фактуру у сумі 4320,00 грн., в т.ч. ПДВ, безготівково
на поточний рахунок УДЦМО за реквізитами:
Отримувач коштів:
Державне
підприємство
«Український
державний
міжнародної освіти»
Код ЄДРПОУ 32304022, поточний рахунок 26004457293
в АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, МФО 380805.

центр

Протягом десяти днів після оплати послуг Вас буде підключено до
індивідуального кабінету в Електронному журналі шляхом надання
Вам логіну та паролю, які будуть направлені на Вашу електронну
адресу, вказану у заявці.
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Також інформуємо про запуск нового офіційного сайту УДЦМО
www.studyinukraine.gov.ua та можливість розмістити інформацію про себе на
сайті у розділі «AGENTS» (http://studyinukraine.gov.ua/agents)

Для розміщення інформації на сайті УДЦМО необхідно:

Заповнити заявку за формою (Додаток № 4).

Сплатити послугу безготівково будь-яким доступним способом на
поточний рахунок УДЦМО за реквізитами, вказаними у заявці, у сумі
3600,00 грн., в т.ч. ПДВ.

Заявку та копію квитанції про оплату необхідно направити на
електронну адресу marketing@studyinukraine.gov.ua.

Розміщення інформації на сайті буде здійснено після оплати послуги
протягом десяти робочих днів.
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