
м1н1стЕрство осв1ти I нАуки укрА.1.ни

нАц1онАльний ун1вЕрситЕт
хАрчових тЕхнолог1й

нАкАз-39=#щ-р   мк"в
Про встановлення вартостi платних
послуг на 2022/2023 навчальний рiк

№_4г

Вiдповiдно  до  ст.73  Закону  Укра.і.ни  «Про  вищу  освiту»,  постанови  Кабiнету
Мiнiскрiв Укра.і.ни вiд 27.08.2010 № 796 «Про затвердження перелiку платних послуг,
якi  можуть надаватися державними навчальними закладами  ,  iншими установами та
закладами системи освiти, що належать до державно.і. i комунально.і. форми власностi»,
постанови КМУ вiд 11.03.2022 № 251 «Про зупинення в 2022 роцi дi.і. деяких постанов
Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни», наказу Мiнiстерства освiти i науки Укра.і.ни, Мiнiстерства
економiки Укра.і.ни,  Мiнiстерства фiнансiв Укра.і.ни вiд 23.07.2010 №736/902/758  «Про
затвердження   порядкiв   надання   платних   послуг   державними   та   комунальними
навчальними закладами»,

нАкАзую:

1. Встановити з о 1 вересня 2022 року вартiсть навчання здобувачам вищо.і. освiти,
якi  будуть  зарахованi  на  навчання  до  фiлiй  НУХТ  на  заочну  форму  навчання  для
отримання освiти ступеня бакалавра (переведенi з iнших закладiв вищо.і. освiти, з iнших
спецiальностей та поновленнi  на навчання) за кошти  фiзичних та юридичних осiб у
2022/2023 навчальному роцi (додаток 1).

2.  директорам  фiлiй  укласти  у  встановленому  порядку  договори  про  надання
освiтнiх послуг згiдно додатка 1.

3.  Встановити  вартiсть  1-го  лiжко-мiсця  за  мiсяць  проживання  в  студентських
гуртожитках унiверситету з о1.07.2022р. та  з о1.09.2022р. вiдповiдно додатка 2.

4. Послуги передбаченi додатком 2 надавати на пiдставi письмово.і. заяви на iм'я
ректора унiвер ситету.



5. Вiдповiдальному секретарю приймально.і. комiсi.і. Серпученко В.Г. забезпечити
оприлюднення  iнформацi.і.  щодо  розмiру  вартостi  послуг    на  офiцiйному  веб-сайтi
унiверситету

6.  Начальнику  вiддiлу  документального  забезпечення  Саверськiй  С.Г.  довести
даний наказ до вiдома директорiв фiлiй, директора студмiстечка, приймально.і. комiсi.і. та
бухгалтерiй фiлiй i унiверситету .

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Пiдстава: рiшення Вчено.і. ради НУХТ вiд «jzg_»

ректор
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Олександр ШЕВЧЕНКО



додаток1донаказувIд"ЭР'ЩО22р№_±

Вартiсть навчання
для вступникiв до фiлiй Нацiонального унiверситету харчових технологiй

у 2022 роцi
на заочну форму навчання

для отримання освiтнього ступеня  бакалавра

Фiлiя Код та назва спецiальностi
Вартiсть навчання 2022 рiк,грн.

Кам'янець-Подiльськафiлiянухт

071 «Облiк i оподаткування» 12 000

072 «Фiнанси, банкiвська справа та 12 000
страхування»

122 «Комп'ютернi науки» 12 000

133 «Галузеве машинобудування» 12 000

1 8 1  «Харчовi технологi.і.» 12 000

ПОлтавська фiлiя НУХТ

133 «Галузеве машинобудування» 9600

151 «Автоматизацiя та комп'ютерно
10  500

iнтегрованi технологi.і.»

1 81  «Харчовi технологi.і.» 10  500

Сумська фiлiя НУХТ

151 «Автоматизацiя та комп'ютерно
1 1  000

iнтегрованi технологi.і.»

1 8 1  «Харчовi технологi.і.» 1 1  000

Начальник ПФВ               ,,
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додаток 2 до наказу вiд « &шг#o22р№-k

вАрт1сть
1 -го лiжко-мiсця за мiсяць для проживання

в студентських гуртожитках  Н У Х Т

Ngп/п Показники
Вартiсть1-голiжко-мiсця(грн./мiс.)

Примiтка

1. Проживання студентiв та абiтурiснтiв 800,00 з о1.09.2022 р.

2.
Проживання аспiрантiв

1  000,00 з о1.09.2022 рта спiвробiтникiв НУХТ

3. Тимчасове проживання стороннiх осiб 1  600,00 з о1.07.2022 р.

4.
Проживання iноземних громадян-слухачiв

1  600,00 з о1.09.2022 рпiдготовчого вiддiлення

5. Проживання iноземних громадян-студентiв 1  600,00 з о1.09.2022 р

Начальник  ПФ В
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