


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 «12»  серпня 2021 року 
№ 727-ст

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 8748010 945721
Петрик Єлизавета Віталіївна 064306 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0287253; 2019р. 
- 0287253

Облік і 
оподаткування

121,250
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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 «12»  серпня 2021 року 
№ 727-ст

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 9084267 926135
Андреєнко Аліна Станіславівна 004354 E21 05.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0049651; 2019р. 
- 0049651

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

121,000

2 10136567 926135
Бажан Марина Олексіївна 15908327 TA 31.05.2001 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0373530; 2021р. 
- 0373530

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

136,250

3 9416376 926135
Кокозій Марія Леонідівна 035004 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0052472; 2020р. 
- 0052472

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

117,000

4 9202678 926135
Холодняк Ірина Леонідівна 004357 E21 05.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0050451; 2019р. 
- 0050451

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

121,750
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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 «12»  серпня 2021 року 
№ 727-ст

081 Право Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9023730 945159
Дітковська Валерія Михайлівна 034964 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0356674; 2021р. 
- 0356674

Правознавство 142,750
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