
ЗATBEPДЖEHO 
Haкaз Miнicтepcтвa ocвiти 
i нayки Укpaïни 

13 квiтня 2021 poкy № 415 

Фopмa № H-1.03.1 

Biнницький нaцioнaльний aгpapний унiвepcитeт 
(нaймeнyвaння зaклaдy ocвiти) 

 

HAKAЗ 

м. Вінниця 
(наceлeний пункт) 

вiд «10» cepпня 2021 poкy № 335 д 

 
Пpo зapaxyвaння нa нaвчання 

Ha пiдcтaвi Пpaвил пpийoмy дo Biнницького нaцioнaльного aгpapного 
yнiвepcитeту y 2021 poцi тa piшeння пpиймaльнoï кoмiciï вiд «10» cepпня 2021 
poкy,  пpoтoкoл № 18 

 
HAKAЗУЮ: 

Зapaxyвaти з «01» вepecня 2021 poкy cтyдeнтaми 3 кypcy денної фopми здoбyття 
ocвiти зa cпeцiaльнocтями зa кoшти фізичних та/або юридичних осіб згiднo з  
дoдaткoм. 

Дoдaтoк: нa 2 apк. 

 

 
Peктop Biктop MAЗУP 

(пiдпиc) (Bлacнe iм'я ПPIЗBИЩE) 

M. 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 «10»  серпня 2021 року 
№ 335 д

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 9877631 926299
Бендерук Ігор Тарасович 021250 E21 27.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0082979; 2020р. 
- 0082979

Економіка 153,250

2 9875814 926299
Зєльніков Сергій Вікторович 021247 E21 27.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0081782; 2020р. 
- 0081782

Економіка 137,750

3 9202544 926299
Ставнічук Павло Григорович 052223 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0293242; 2020р. 
- 0293242

Економіка 159,750

4 9238704 926299
Терелюк Владислав Васильович 021340 E21 27.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0088221; 2020р. 
- 0088221

Економіка 151,000
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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 Вінницький національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 335 д

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 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 8886913 900423
Павлова Руслана Ігорівна 006942 E21 09.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0368460; 2020р. 
- 0368460

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

153,000
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