


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 
№ 728-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 9380034 946542 Дубина Валерія Валеріївна 037134 B18 27.06.2018 
Диплом бакалавра

Облік і 
оподаткування

130,000
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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 
№ 728-ст

073 Менеджмент 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 10240375 947577

Ганич Олександра Костянтинівна 50952246 TA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Менеджмент 
підприємства

135,000

2 10122589 947577

Таран Анастасія Володимирівна 50954101 TA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Менеджмент 
підприємства

131,000
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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 
№ 728-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 9755737 946543 Вівдич Євгеній Васильович 099974 B21 25.06.2021 
Диплом бакалавра

Правознавство 106,000

2 10240383 946543 Гапич Роман Миколайович 052656 B19 02.07.2019 
Диплом бакалавра

Правознавство 156,000

3 9753801 946543

Еренбург Семен Ігорович 51993160 TA 10.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Правознавство 126,000
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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 
№ 728-ст

201 Агрономія 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 10244731 949188

Гнилосир Павло Михайлович 51990472 TA 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Агрономія 128,000
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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 
№ 728-ст

201 Агрономія 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 10238986 948670 Доброходова Ольга Григорівна 251498 B17 08.12.2017 
Диплом бакалавра

Агрономія 151,000
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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 
№ 728-ст

201 Агрономія 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 9262464 946271 Кам`янська Тетяна Сергіївна 031132 B19 25.06.2019 
Диплом бакалавра

Агрономія 0,000

2 9272886 946271 Кривенко Максим Сергійович 183632 B16 30.06.2016 
Диплом бакалавра

Агрономія 0,000

3 9830547 946271 Малюна Катерина Станіславівна 175568 B17 30.06.2017 
Диплом бакалавра

Агрономія 0,000

4 9830916 946271 Сердюк Артем Валерійович 47076256 XA 30.06.2014 
Диплом бакалавра

Агрономія 0,000
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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 
№ 728-ст

208 Агроінженерія 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 10020718 947259

Дерев`янко Дмитро Олексійович 242660 B16 19.07.2016 
Диплом бакалавра

Технології і засоби 
механізації 
сільськогосподарськ
ого виробництва

128,000

2 10019998 947259

Охналь Євгенія Олександрівна 113922 B17 30.06.2017 
Диплом бакалавра

Технології і засоби 
механізації 
сільськогосподарськ
ого виробництва

126,000

3 9992344 947259

Пищита Михайло Іванович 51703428 TA 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Технології і засоби 
механізації 
сільськогосподарськ
ого виробництва

134,000
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4 9882890 947259

Скриннік Юрій В`ячеславович 51992582 TA 10.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Технології і засоби 
механізації 
сільськогосподарськ
ого виробництва

168,000
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