Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АГЕНТІВ, ЯКІ ПРОЙШЛИ ОБЛІК В УДЦМО

Усім облікованим АГЕНТ АМ необхідно підключитися до Журналу реєстрації
запрошень на навчання (стажування) іноземних громадян та осіб без
громадянства в Україні (далі – Електронний журнал).
Підключення до Електронного журналу дасть Вам можливість знати стан реєстрації
запрошення, номер візової підтримки для Вашого абітурієнта, перевірити
можливість видачі запрошення абітурієнту тощо.
З 1 лютого 2017 року інформація про стан реєстрації запрошення абітурієнта,
номер візової підтримки по телефону або електронною поштою надаватися не
буде - перевірити цю інформацію можна буде лише в Електронному журналі!
Для підключення до Електронного журналу необхідно:
Заповнити заявку (Додаток №3) та укласти договір про надання
послуг (Додаток №1). Договір підписується уповноваженою особою
суб’єкта господарювання та завіряється печаткою, після чого
направляється у двох екземплярах разом із заявкою на паперових
носіях на поштову адресу УДЦМО:
Україна, 03057, м. Київ, вул. Олександра Довженка, 3.

Cплатити послугу за договором у сумі 4 320,00 грн., в т.ч. ПДВ.
Отримувач коштів:
Державне
підприємство
«Український
державний
центр
міжнародної освіти»
Код ЄДРПОУ 32304022, поточний рахунок 26004457293
в АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, МФО 380805.

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 елек тронну
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» ( www.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 agents@studyinukraine.gov.ua.

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