
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 №546с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Подільського державного аграрно-технічного 
університет у 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 2 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 
№ 546с

211 Ветеринарна медицина Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 8843490 845413

Бичкова Юлія Олександрівна 52644660 XM 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0159029; 2021р. 
- 0159029;
2021р. - 
0159029

Ветеринарна 
медицина

136,032

2 8813929 845413

Виклюк Анна Сергіївна 49956496 XM 30.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0128580; 2021р. 
- 0128580;
2021р. - 
0128580

Ветеринарна 
медицина

132,912

1



3 8757827 845413

Вороністий Володимир Олександрович 52648193 XM 18.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0218949; 2021р. 
- 0218949; 
2021р. - 
0218949

Ветеринарна 
медицина

137,176

4 8897529 845413

Собчик Валерій Олександрович 52654026 XM 18.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0259219; 2021р. 
- 0259219; 
2021р. - 
0259219

Ветеринарна 
медицина

137,488

2


