
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 №544с

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 1 курсу денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб 
згідно з додатком.
      Додаток: на 23 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 
№ 544с

051 Економіка 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 9617274 884904
Кутецький Іван Михайлович 090753 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0022654; 2020р. 
- 0022654

Економіка 135,500

2 8829200 884904
Татарин Віталій Іванович 041098 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0287223; 2019р. 
- 0287223

Економіка 123,250

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 
№ 544с

071 Облік і оподаткування 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 9004323 884974
Олексенко Олег Олексійович 063113 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0025910; 2019р. 
- 0025910

Облік і 
оподаткування

153,250
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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
Подільський державний 
аграрно-технічний 
університет

Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 
№ 544с

071 Облік і оподаткування 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 8841196 850634
Романюк Богдан Русланович 081568 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0302326; 2021р. 
- 0302326

Облік і 
оподаткування

145,000

2 10166870 850634
Сікора Артем Андрійович 063107 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Облік і 
оподаткування

111,000
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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
Подільський державний 
аграрно-технічний 
університет

Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 
№ 544с

073 Менеджмент 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 8779216 846891
Юрченко Олександр Максимович 041089 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0297619; 2020р. 
- 0297619

Менеджмент 110,250
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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
Подільський державний 
аграрно-технічний 
університет

Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 
№ 544с

101 Екологія 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 9581091 925557
Качалов Павло Анатолійович 049960 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Екологія 118,250

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 
№ 544с

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 9561253 925587
Грижак Владислав Валентинович 078081 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0329601; 2019р. 
- 0329601

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

120,500

2 8801759 925587
Даньков Владислав Дмитрович 049984 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0256461; 2019р. 
- 0256461

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

120,750

3 9010088 925587
Ілаш Владислав Олександрович 049972 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0252145; 2019р. 
- 0252145

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

117,250

4 8993126 925587
Павлюк Ілля Іванович 078083 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0223263; 2019р. 
- 0325560

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

111,250

6



5 9208486 925587
Пиріг Денис Миколайович 041124 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0206297; 2020р. 
- 0281831

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

113,000

6 8753267 925587
Сторожук Назар Ігорович 031792 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0344653; 2019р. 
- 0344653

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

115,250

7



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 
№ 544с

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 10125195 829831
Захаренко Владислав Володимирович 078067 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

106,500

2 9560290 829831
Захватов Марко Геннадійович 078086 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0322511; 2021р. 
- 0383337

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

113,500

3 9592446 829831
Німець Євгеній Владиславович 049973 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0253551; 2021р. 
- 0368727

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

113,500

4 9881301 829831
Таранов Сергій Анатолійович 078274 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

109,250

8



5 10115577 829831
Федорович Володимир Ігорович 041068 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0207492; 2020р. 
- 0329941

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

110,500

9



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 
№ 544с

181 Харчові технології 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 10116238 934099
Кубряк Валентин Валерійович 031775 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0343356; 2019р. 
- 0343356

Харчові технології 
та інженерія

109,750

2 9364623 934099
Рошкова Анастасія Олександрівна 077990 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0323057; 2021р. 
- 0361672

Харчові технології 
та інженерія

119,750

10



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 
№ 544с

193 Геодезія та землеустрій 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 9559288 925559
Боднар Максим Миколайович 110229 E21 07.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0337647; 2021р. 
- 0343945

Геодезія та 
землеустрій

115,000

2 9552385 925559
Войталюк Тетяна Олександрівна 049934 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0163360; 2020р. 
- 0163360

Геодезія та 
землеустрій

109,500

3 10027731 925559
Галак Богдан Сергійович 063087 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0250852; 2019р. 
- 0250852

Геодезія та 
землеустрій

112,500

4 9065178 925559
Данчук Володимир Русланович 026388 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0278809; 2019р. 
- 0278809

Геодезія та 
землеустрій

115,000

11



5 9064833 925559
Серебрянська Надія Михайлівна 067018 E21 27.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0172202; 2019р. 
- 0172202

Геодезія та 
землеустрій

112,750

12



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 
№ 544с

193 Геодезія та землеустрій 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 9268625 849948
Сіркізюк Ілля Русланович 026373 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0277000; 2020р. 
- 0337766

Геодезія та 
землеустрій

129,500

13



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 
№ 544с

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 9546272 925544
Гаврилів Дмитро Андрійович 077723 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0202425; 2018р. 
- 0202425

Агрономія 102,000

14



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 
№ 544с

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 9560970 885270
Гаврількевич Ігор Ігорович 049966 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0250883; 2019р. 
- 0250883

Агрономія 109,500

2 9763800 885270
Чистяк Іван Володимирович 031728 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0343639; 2019р. 
- 0343639

Агрономія 111,250

15



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 
№ 544с

203 Садівництво та виноградарство 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 9455650 885274
Бохнак Вадим Володимирович 125386 E17 04.07.2017 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0374011; 2021р. 
- 0374011

Садівництво та 
виноградарство

129,750

2 9911500 885274
Зуєв Максим Андрійович 049959 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0394752; 2021р. 
- 0394752

Садівництво та 
виноградарство

122,750

16



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 
№ 544с

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 9987462 925584

Ільницький Костянтин Олегович 050969 E21 28.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0191426; 2019р. 
- 0191426

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

115,750

2 9723713 925584

Чудюк Назар Станіславович 023882 E21 28.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0134422; 2018р. 
- 0134422

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

111,000

17



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 
№ 544с

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 10017587 925563
Кознюк Назарій Петрович 090497 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0028884; 2019р. 
- 0028884

Агроінженерія 128,000

2 9007922 925563
Разгонов Богдан Сергійович 041186 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0333330; 2018р. 
- 0333330

Агроінженерія 106,500

18



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 
№ 544с

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 9865022 885282
Матюхін Денис В`ячеславович 063103 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0166079; 2021р. 
- 0369814

Агроінженерія 107,750

19



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 
№ 544с

274 Автомобільний транспорт 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 9043002 852725
Петренко Володимир Ігорович 026004 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0174752; 2019р. 
- 0267925

Автомобільний 
транспорт

110,750

2 9701406 852725
Повх Дмитро Русланович 074295 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0078160; 2018р. 
- 0078160

Автомобільний 
транспорт

106,000

3 9979814 852725
Семенюк Олексій Адамович 026037 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0284888; 2018р. 
- 0284888

Автомобільний 
транспорт

123,000

20



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 
№ 544с

275 Транспортні технології/275.03 на 
автомобільному транспорті 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 9835920 810721

Алєксєєв Захар Андрійович 025953 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0214502; 2018р. 
- 0214502

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

113,250

2 9361507 810721

Здерчук Максим Валерійович 025985 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0175670; 2018р. 
- 0175670

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

113,750

3 9360076 810721

Киселиця Василь Юрійович 025980 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0317372; 2018р. 
- 0317372

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

114,750

21



4 9854823 810721

Купчик Тетяна Степанівна 069209 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0124400; 2018р. 
- 0124400

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

108,500

5 9737177 810721

Станіслав Владислав Валерійович 074535 E21 24.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0239264; 2019р. 
- 0239264

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

113,000

6 9217171 810721

Фтемов Ростислав Андрійович 031781 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0343691; 2019р. 
- 0343691

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

153,500
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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
Подільський державний 
аграрно-технічний 
університет

Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 
№ 544с

275 Транспортні технології/275.03 на 
автомобільному транспорті 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 8817316 925570

Онищук Юрій Володимирович 088590 E20 26.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0301845; 2021р. 
- 0301845

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

111,500
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