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

Форма № Н-1.03.1
Одеський  державний  аграрний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ОДЕСА

(населений пункт)

від «06» серпня 2021 року №300-заг.

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Одеський державний аграрний університет у 
2021 році та рішення приймальної комісії від «06» серпня 2021 року, протокол 
№15,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 1 арк.

Ректор Михайло БРОШКОВ
(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 Одеський державний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «06»  серпня 2021 року 
№ 300-заг.

204 Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва Державна Молодший бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету
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тип документа про освітній 
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1 9061513 884665

Горовенко Анастасія Володимирівна 50988546 EH 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0253616; 2019р. 
- 0253616

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

190,341

2 8817265 884665

Мішина Катерина Павлівна 52432902 CK 02.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0168937; 2021р. 
- 0168937

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

181,186

3 9540881 884665

Фрига Олександр Валерійович 52452204 CK 02.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0247846; 2021р. 
- 0247846

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

126,666

1


