
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 №323-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 заочної 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 
№ 323-заг.

201 Агрономія Державна Магістр 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 8690225 851522 Веретюк Євген Олександрович 25559061 HK 30.06.2004 
Диплом спеціаліста

Агрономія 137,600

2 8659036 851522 Головатенко Анастасія Віталіївна 43099317 CK 25.05.2012 
Диплом спеціаліста

Агрономія 131,400

3 8633023 851522 Капанжи Анна Петрівна 005134 ЛБBE 27.06.1996 
Диплом спеціаліста

Агрономія 152,440

4 8633259 851522 Мадей Віктор Іванович 47772466 CK 28.02.2015 
Диплом магістра

Агрономія 120,000

5 9277905 851522 Маілунц Анзор Ерікович 014599 M21 19.02.2021 
Диплом магістра

Агрономія 151,700
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
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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 
№ 323-заг.

202 Захист і карантин рослин Державна Магістр 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 8658965 838110 Горшков Єгор Геннадійович 23528000 CK 27.06.2003 
Диплом спеціаліста

Захист і карантин 
рослин

152,900

2 8653131 838110 Діцан Ольга Іванівна 45473420 CK 30.06.2013 
Диплом спеціаліста

Захист і карантин 
рослин

141,800

3 9621204 838110 Заклевська Надія Миколаївна 072020 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0105800

Захист і карантин 
рослин

113,400
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Одеський державний 
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203 Садівництво та виноградарство Державна Магістр 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 8632898 834510 Іванов Геннадій Михайлович 008590 ЛOBE 03.07.1998 
Диплом спеціаліста

Садівництво та 
виноградарство

137,600

2 9281860 834510 Ласкорунський Петро Павлович 005536 ЛБHX 08.06.1998 
Диплом спеціаліста

Садівництво та 
виноградарство

132,500
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