
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 «16» серпня 2021 року №314-заг.

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Одеський державний аграрний університет у 
2021 році та рішення приймальної комісії від «16» серпня 2021 року, протокол 
№17,

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 3 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 «16»  серпня 2021 року 
№ 314-заг.

211 Ветеринарна медицина Державна Магістр 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 9971820 884798
Бундук Ігор Ігорович 094283 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0136713; 2019р. 
- 0227422

Ветеринарна 
медицина

105,800

2 9865288 884798
Голубенко Артур Вадимович 087295 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0362538; 2021р. 
- 0362538

Ветеринарна 
медицина

111,200

3 9542764 884798
Ткаченко Денис Русланович 094290 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0228088; 2019р. 
- 0228088

Ветеринарна 
медицина

113,400
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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 Одеський державний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 
№ 314-заг.

211 Ветеринарна медицина Державна Магістр 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 8781053 893918
Васильєва Анастасія Володимирівна 052271 E21 29.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0007901; 2020р. 
- 0007901

Ветеринарна 
медицина

121,200

2 9386416 893918
Островська Анастасія Володимирівна 094298 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0020672; 2018р. 
- 0020672

Ветеринарна 
медицина

110,200

3 8929579 893918
Стайнікова Софія Євгеніївна 054121 E21 29.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0355980; 2021р. 
- 0355980

Ветеринарна 
медицина

122,600
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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 Одеський державний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 
№ 314-заг.

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза Державна Магістр 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 9275013 884806
Акімова Анна Кирилівна 110730 E21 07.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0011211; 2019р. 
- 0011211

Ветеринарна гігієна, 
санітарія і 
експертиза

118,700

2 9271997 884806
Гімадєєва Діана Русланівна 061230 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0012007; 2019р. 
- 0012007

Ветеринарна гігієна, 
санітарія і 
експертиза

113,600

3


