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

Форма № Н-1.03.1
Вінницький  національний  аграрний  університет 

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
м.Вінниця

(населений пункт)

від «08» вересня 2020 року № 257 з

Про зарахування на навчання
        На  підставі  Правил  прийому  до  Вінницького  національного аграрного  
університет  у  2020  році  та  рішення  приймальної  комісії  від  «07»  вересня  
2020 року,  протокол №24

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2020 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття  
освіти  за  спеціальностями за кошти  фізичних  та/або  юридичних  осіб  згідно з  
додатком.
      Додаток: на 2 арк.



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 Вінницький національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «08»  вересня 2020 року 
№ 257 з

181 Харчові технології 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 

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 8007670 730915
Ляленков Максим Альбертович 50180582 BH 25.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0256348; 
0345590

Харчові технології 159,375

2 8125688 730915
Ростоцький Владислав Миколайович 50126881 BH 27.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0250622 Харчові технології 119,952

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 Вінницький національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «08»  вересня 2020 року 
№ 257 з

204 Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва 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 

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 8024873 745634

Реготун Олександр Васильович 51823784 TM 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0267217 Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

136,553

2 8367284 745634

Щебетюк Артем Володимирович 50788861 BH 22.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0131310 Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

138,618

3 7396558 745634

Яценко Анастасія Олександрівна 48419238 EP 30.06.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0004906 Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

126,378

2


