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181 Харчові технології
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ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 
завантаження необхідних документів

� 1 липн� 2022 рок� п�
31 жовтн� 2022 рок� включн�

Прийом заяв та документів від осіб, які вступають за 
результатами ЗНО/НМТ

� 29 липн� 2022 рок�
д� 18.00 го�. 23 серпн� 2022 рок�

Оприлюднення рейтингових списків вступників за 
кошти державного замовлення 29 серпн� 2022 рок�

Надання рекомендацій до зарахування за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції 29 серпн� 2022 рок�

Зарахування вступників на небюджетні конкурсні 
пропозиції за рахунок фізичних та/або юридичних осіб 5 вересн� 2022 рок�

Зарахування вступників на відкриті конкурсні пропозиції
за кошти фізичних та/або юридичних осіб 8 вересн� 2022 рок�

Закінчення строку виконання вимог для зарахування за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб на відкриті конкурсні 
пропозиції

7 вересн� 2022 рок�

Зарахування вступників за кошти державного 
бюджету 5 вересн� 2022 рок�

Закінчення строку виконання вимог для зарахування 
на місця державного замовлення

д� 18.00 го�.
2 вересн� 2022 рок�

Закінчення строку виконання вимог за кошти фізичних та/
або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції 2 вересн� 2022 рок�

Надання рекомендацій до зарахування за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб на відкриті конкурсні пропозиції

н� раніш� 18.00 го�.
2 вересн� 2022 рок�

3 КОПІЇ довідки про 
ідентифікаційний код

(у разі відсутності в ID-картці)

2 КОПІЇ приписного свідоцтва
(для хлопців, які подають документи 

на денну форму навчання)

4 фотокартки 
розміром 3х4 см

2 КОПІЇ свідоцтва про ПЗСО 
і додатка до нього

Копія шлюбного свідоцтва (для осіб, які 
мають розбіжності у прізвищах в документах: 

у паспорті, свідоцтві про ПЗСО, дипломі)

3 КОПІЇ паспорта абітурієнта або ID-картки 
+ довідки про реєстрацію місця проживання

Пам’ятайте, що копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються!


