


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Полтавський державний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 706-ст

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9217905 842428
Мотрін Василь Анатолійович 45247545 TA 27.06.2013 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Облік і 
оподаткування

152,245
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Полтавський державний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 706-ст

126 Інформаційні системи та технології Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9687168 828425
Ємельянов Владислав Сергійович 42187712 TA 05.06.2012 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Інформаційні 
управляючі системи

147,084

2 9900539 828425

Ковтун Юлія Сергіївна 52236312 TA 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0319935; 2021р. 
- 0319935; 
2021р. - 
0319935

Інформаційні 
управляючі системи

131,172

3 9599227 828425

Колєснікова Ольга Юріївна 50954254 TA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0092519; 2019р. 
- 0092519; 
2019р. - 
0092519

Інформаційні 
управляючі системи

185,946
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Полтавський державний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 706-ст

201 Агрономія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9292206 826065

Бойко Сергій Вікторович 005984 ДBBH 24.06.1998 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0240650; 2021р. 
- 0240650; 
2021р. - 
0240650

Агрономія 125,160

2 9336061 826065

Ємець Леся Леонідівна 11555479 TA 30.06.1999 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0352898; 2021р. 
- 0352898; 
2021р. - 
0352898

Агрономія 159,493

3 9023814 826065

Лашко Денис Володимирович 52236653 TA 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0252190; 2021р. 
- 0252190; 
2021р. - 
0252190

Агрономія 136,292
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4 10050825 826065

Притула Антон Русланович 52509012 KC 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0254991; 2021р. 
- 0254991; 
2021р. - 
0254991

Агрономія 129,336

5 10009250 826065

Сімоненко Сергій Миколайович 48413174 TA 25.06.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0337642; 2021р. 
- 0337642; 
2021р. - 
0337642

Агрономія 138,789

6 9294748 826065
Чобітько Андрій Вячеславович 40892148 TA 30.06.2011 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Агрономія 142,119
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Полтавський державний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 706-ст

204 Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9014662 837435

Брагінець Маргарита Андріївна 50956511 TA 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0205511; 2019р. 
- 0205511; 
2019р. - 
0205511

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

150,754

2 9243109 837435

Кригін Ігор Ігорович 51923820 TA 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0101580; 2020р. 
- 0101580; 
2020р. - 
0101580

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

127,865

3 9537776 837435

Панчишина Вікторія Олександрівна 52392834 TA 01.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0326162; 2021р. 
- 0326162; 
2021р. - 
0326162

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

144,228
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Полтавський державний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 706-ст

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9067248 830000

Темник Євгеній Олександрович 36098335 TA 27.06.2009 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Технології і засоби 
механізації 
сільськогосподарськ
ого виробництва

138,727
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