
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
 

вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003, тел./факс: (0532) 50-02-73,  

Е-mail: pdaa@pdaa.com.ua    Код ЄДРПОУ 00493014 

 

07.10.2019 р.   № На № ___________ від __________ 

 
        Полтавська державна аграрна академія повідомляє, що з 01 листопада 2019 

року відбувалася зміна банківських реквізитів: 

Код ЗКПО 00493014 

МФО 820172 

Державна казначейська служба України 

Розрахунковий рахунок UA678201720000031255255109150, код доходу – 

25010100, на який сплачуватимуться кошти за слідуючі надані послуги: 

- послуги по проведенню консультацій; 

- плата за наукові теми. 

Розрахунковий рахунок UA368201720000031255211109150, код доходу – 

25010100, на який сплачуватимуться кошти за слідуючі надані послуги: 

- плата за навчання, 

- плата за диплом, 

- плата за дистанційне навчання, 

- плата за навчання другої вищої освіти та за курси підвищення кваліфікації 

по центрам зайнятості, 

- плата за кандидатський мінімум, 

- плата за навчання на підготовчому факультеті, 

- підготовчі курси вихідного дня для абітурієнтів, 

- плата за пільговий кредит та відсотки за користування ним. 

Розрахунковий рахунок UA698201720000031252211209150, код доходів 

25010200, на який сплачуватимуться кошти за слідуючі надані послуги: 

- плата за проживання в гуртожитку, 

- житло (опалення, квартплата та інше), 

- плата за реалізовану продукцію, 

- поліграфічні послуги (книги, статті, запрошення, метод ички, семінари, 

конференції та інше), 

- плата за посвідчення, 

- послуги санаторію-профілакторію (за проживання в кімнатах для 

приїжджих), 

- плата за вечори відпочинку, 

- господарська діяльність по віварію, 

- послуги їдальні. 
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- роялті. 

Розрахунковий рахунок UA738201720000031256211409150, код доходу 

25010400, на який сплачуватимуться кошти за слідуючі надані послуги: 

- брухт, склобій, 

- книги; 

Розрахунковий рахунок UA408201720000031259211309150, код доходу 

25010300, на який перераховуються кошти по орендній платі. 

 

Розрахунковий рахунок UA218201720000031252311109150, код доходу 

25020100 перераховуються кошти благодійної допомоги. 

Благодійні надходження – благодійні внески, гранти та дарунки. 

 

Розрахунковий рахунок UA898201720000031259311209150, код доходи 

25020200, перераховуються кошти для виконання окремих доручень та 

інвестиційних проектів (іменні стипендії, госпрозрахункова тематика., 

відшкодування з пенсій сиротам.) 

 

Розрахунковий рахунок UA518201720000035221211009150  відшкодування 

касових видатків з ПДВ, комунальних послуг, повернення заробітної плати, 

оренди. 

 

 

 
                Ректор академії,  

                         професор                                                        В.І.Аранчій 
  

 

 

                 Головний бухгалтер                                              С.П.Лінська 
 

 

 

 

 

                                 
 


