
Протокол №13 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від 28.07. 2021 року  

Голова приймальної комісії, ректор                     Брошков М.М. 

Відповідальний секретар приймальної комісії     Бельдій М.Г. 

Присутні : Брошков М.М., Коваленко О.А.,  Данчук О.В., Малецька І.В., 

Балан Г.О., Малащук О.С., Ніколенко І.В., Родіонова К.О., Решетніченко 

О.П.,  Гурс  О.Ф., Ісмаїлов А.А., Бельдій М.Г., Давиденко С.М., Тарандушко 

А.О., Ожован О.О., Дідур Г.І., Цимбал Н.В., Богдан М.К., Гєрдєва А.О.   

Порядок денний 

1.Про рекомендацію до зарахування на бюджет за результатами 

зовнішнього незалежного оцінювання на основі ПЗСО.  

 

1.Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії Бельдій М.Г. 

про рекомендацію до зарахування на бюджет за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання на основі ПЗСО. 

28 липня, в електронних кабінетах на сайті vstup.edbo.gov.ua з'явились 

рекомендації для зарахування на бюджет до закладів вищої освіти. Розподіл 

місць відбувся за алгоритмом адресного розміщення державного та 

регіонального замовлення. 

Для зарахування на бюджет такі вступники мають подати до 18.00 2 

серпня оригінали документів до університетів: 

 копію документа, що посвідчує особу; 

 оригінал документа про освіту та додаток до нього; 

 копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених 

законодавством); 

 сертифікати ЗНО; 

 4 кольорові фото 3Х4; 

 заяву на вступ (для тих вступників, які подавали заяви через електронний 

кабінет, роздруковану Приймальною комісією з ЄДЕБО). 

Зарахування на бюджет відбудеться 9 серпня.  

У тих вступників, які не отримають жодної рекомендації на бюджет 28 

серпня, статус навпроти всіх заяв залишиться «Допущено до конкурсу». Усі 

ці заяви автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.  

https://vstup.edbo.gov.ua/


У разі отримання рекомендації на контракт навпроти таких заяв статус 

зміниться на «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних і 

юридичних осіб)». Цей статус може з’явитися напроти кількох заяв – тоді 

вступник має можливість самостійно визначити, яку саме пропозицію 

обрати.  

Ухвалили: Списки вступників, рекомендованих до зарахування за 

кошти державного бюджету за кожною конкурсною пропозицією, 

роздрукувати з ЄДЕБО (списки додаються). 

 Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування є 

оприлюднення списків рекомендованих до зарахування на стендах 

приймальної комісії Одеського державного аграрного університету, а також в 

електронному  кабінеті вступника. 

Членам відбіркової комісії надіслати рекомендованим до зарахування 

вступникам повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку 

відповідно до п.8 розділу ІХ Правил прийому до ОДАУ у 2021 році. 

 

 

Голосували відкритим голосуванням 19 із 19 членів приймальної комісії. 

 


