
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.1
Подільський  державний  аграрно-технічний  університет 

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

(населений пункт)

від «11» вересня 2020 року №592с

Про зарахування на навчання
 На підставі Правил прийому до Подільського державного аграрно-технічного 
університету у 2020 році та рішення приймальної комісії від «10» вересня 2020 
року, протокол №20,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2020 року студентами 2 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Ректор В.В. Іванишин
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «11»  вересня 2020 року 
№ 592с

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 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8319240 695035
Кролик Петро Миколайович 43508728 XM 31.05.2012 

Диплом бакалавра
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

100

2 8318986 695035
Кушнір Іван Олександрович 170508 B18 27.06.2018 

Диплом бакалавра
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

100

3 8323732 695035
Пазюк Андрій Миколайович 41735467 KB 30.06.2011 

Диплом спеціаліста
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

100

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «11»  вересня 2020 року 
№ 592с

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 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8086698 709001

Заболотний Юрій Володимирович 075730 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

100

2




