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

Форма № Н-1.03.1
Вінницький  національний  аграрний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ВІННИЦЯ

(населений пункт)

від «11» серпня 2021 року №196 з

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Вінницький національний аграрний 
університет у 2021 році та рішення приймальної комісії від «11» серпня 2021 року, 
протокол №19,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 8 арк.

Ректор Віктор МАЗУР
(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 Вінницький національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 196 з

101 Екологія 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 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 10084157 873895

Гусаренко Михайло Костянтинович 52538729 BH 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0362711; 2021р. 
- 0362711; 
2021р. - 
0362711

Екологія 166,808

2 9023594 873895

Іващенко Олег Андрійович 49993900 BH 12.04.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0372184; 2021р. 
- 0372184; 
2021р. - 
0372184

Екологія 130,152

3 9757487 873895

Поліщук Вероніка Олександрівна 49924244 BH 25.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0300757; 2021р. 
- 0300757; 
2021р. - 
0300757

Екологія 142,494

1



4 9880090 873895

Чернокозінська Аліна Вікторівна 51871532 BH 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0332044; 2020р. 
- 0332044; 
2020р. - 
0332044

Екологія 109,140
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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 Вінницький національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 196 з

101 Екологія 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 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 9965423 862556

Кондратьєва Катерина Василівна 47664537 BH 22.02.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0291390; 2021р. 
- 0291390; 
2021р. - 
0291390

Екологія 130,518

2 8914761 862556

Швець Олег Федорович 608413 ЛД 12.06.1993 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

2021р. - 
0358973; 2021р. 
- 0358973; 
2021р. - 
0358973

Екологія 136,657
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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 Вінницький національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 196 з

201 Агрономія 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 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 9988226 836262
Андрійчик Ярослав Олександрович 42497209 EH 12.05.2012 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Агрономія 143,055

2 9018010 836262

Верміяш Максим Русланович 46229171 BH 27.05.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0047324; 2021р. 
- 0047324; 
2021р. - 
0047324

Агрономія 134,181

3 8781834 836262

Дудка Анастасія Юріївна 52682917 BH 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0181929; 2021р. 
- 0181929; 
2021р. - 
0181929

Агрономія 125,460
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4 9924639 836262

Зінченко Валентин Валерійович 52535109 BH 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0099431; 2021р. 
- 0099431; 
2021р. - 
0099431

Агрономія 138,567

5 9604591 836262

Мендрик Ярослав Анатолійович 48759647 XM 28.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2020р. - 
0173996; 2021р. 
- 0364744; 
2021р. - 
0364744

Агрономія 113,220

6 9977717 836262

Мокранський Леонід Васильович 42169737 BH 12.05.2012 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0365862; 2021р. 
- 0365862; 
2021р. - 
0365862

Агрономія 124,440

7 9021182 836262

Олійник Марина Олександрівна 52683061 BH 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0221711; 2021р. 
- 0221711; 
2021р. - 
0221711

Агрономія 138,261

8 9866195 836262

Черторинський Владислав Володимирович 52530968 BH 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0047096; 2021р. 
- 0047096; 
2021р. - 
0047096

Агрономія 138,465

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 Вінницький національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 196 з

201 Агрономія 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 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 8790407 853301

Бурячок Богдан Олександрович 52840417 BH 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0048615; 2021р. 
- 0048615; 
2021р. - 
0048615

Агрономія 119,542

2 10149615 853301

Кучеренко Сергій Романович 52110100 BH 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0168483; 2021р. 
- 0168483; 
2021р. - 
0168483

Агрономія 132,287

3 9606333 853301

Мендрик Роксолана Анатоліївна 51988515 XM 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0364703; 2021р. 
- 0364703; 
2021р. - 
0364703

Агрономія 121,519
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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 Вінницький національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 196 з

203 Садівництво та виноградарство 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 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 9571923 872607

Чорний Віктор Олегович 52551719 BH 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0057613; 2021р. 
- 0057613; 
2021р. - 
0057613

Садівництво та 
виноградарство

118,254
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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 Вінницький національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 196 з

206 Садово-паркове господарство 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 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 9978366 879973

Пилипенко Юлія Андріївна 52549593 BH 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0304372; 2021р. 
- 0304372; 
2021р. - 
0304372

Садово-паркове 
господарство

106,080
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