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

Форма № Н-1.03.1
Подільський  державний  аграрно-технічний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

(населений пункт)

від «16» серпня 2021 року №554с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Подільського державного аграрно-технічного 
університету в  2021 році та рішення приймальної комісії від «15» серпня 2021 
року, протокол №19,

НАКАЗУЮ:

 Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 2 курсу денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб 
згідно з додатком.
      Додаток: на 6 арк.

Ректор Володимир ІВАНИШИН
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



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
Подільський державний 
аграрно-технічний 
університет

Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 
№ 554с

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Денна 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 10034148 843995
Кишка Християн Дмитрович 102809 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

112,000

1



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
Подільський державний 
аграрно-технічний 
університет

Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 
№ 554с

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Бакалавр Денна 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 8829182 832452
Мамінський Костянтин Петрович 102965 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

104,000

2



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
Подільський державний 
аграрно-технічний 
університет

Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 
№ 554с

201 Агрономія Державна Бакалавр Денна 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 9840707 851030 Мельник Ігор Костянтинович 111729 B21 29.06.2021 
Диплом бакалавра

Агрономія 104,000

3



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
Подільський державний 
аграрно-технічний 
університет

Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 
№ 554с

204 Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва Державна Бакалавр Денна 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 8828529 843168

Грубляк Володимир Васильович 163441 B17 30.06.2017 
Диплом бакалавра

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

104,000

2 9555663 843168

Кучер Вадим Андрійович 47547302 XM 27.06.2014 
Диплом бакалавра

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

116,000

3 9556152 843168

Рубан Анастасія Вікторівна 093605 C17 30.06.2017 
Диплом спеціаліста

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

108,000

4



4 9976359 843168

Троїцький Андрій Олександрович 47350820 AH 30.06.2014 
Диплом бакалавра

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

108,000

5



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
Подільський державний 
аграрно-технічний 
університет

Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 
№ 554с

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Денна 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 9880579 871830 Романов Богдан Олександрович 111586 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Агроінженерія 120,000

2 9881769 871830 Романов Роман Сергійович 102800 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Агроінженерія 112,000

3 9998640 871830 Шестак Сергій Сергійович 102805 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Агроінженерія 108,000

6


