
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 «30» вересня 2021 року №455-заг.

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Одеський державний аграрний університет у 
2021 році та рішення приймальної комісії від «30» вересня 2021 року, протокол 
№25,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «30» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 4 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 «30»  вересня 2021 року 
№ 455-заг.

204 Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва 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 10283803 951499

Бабій Ганна Русланівна 089295 M18 27.06.2018 
Диплом магістра

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

160,000

2 10283808 951499

Васильчишин Тарас Тимофійович 47518418 TE 30.06.2014 
Диплом магістра

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

149,400

3 10283809 951499

Висіцький Ярослав Олександрович 055047 C17 05.07.2017 
Диплом спеціаліста

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

143,400

1



4 10283815 951499

Довгань Юрій Володимирович 112682 C17 09.08.2017 
Диплом спеціаліста

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

135,400

5 10283816 951499

Забара Ілля Олегович 065038 M18 28.02.2018 
Диплом магістра

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

143,900

6 10283820 951499

Кельбас Тарас Андрійович 125515 M19 31.12.2019 
Диплом магістра

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

149,200

7 10283823 951499

Майтак Роман Віталійович 118828 M19 05.12.2019 
Диплом магістра

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

149,600

8 10283825 951499

Пашко Андрій Михайлович 065769 C15 30.06.2015 
Диплом спеціаліста

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

147,000

9 10283818 951499

Харламова Анна Олександрівна 047659 C15 30.06.2015 
Диплом спеціаліста

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

154,600

10 10283827 951499

Чернюх Катерина Володимирівна 109419 M19 31.12.2019 
Диплом магістра

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

146,100

11 10283830 951499

Шомко Михайло Михайлович 011339 M20 10.01.2020 
Диплом магістра

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

151,100

2



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 «30»  вересня 2021 року 
№ 455-заг.

211 Ветеринарна медицина Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
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в 
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О
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 к
он
ку
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ї в
 

ЄД
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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 10272982 951671 Комарова Анастасія Юріївна 195211 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0123709

Ветеринарна 
медицина

124,900

3



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 «30»  вересня 2021 року 
№ 455-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 10268729 951675
Стояні Олена Василівна 256184 B20 30.06.2020 

Диплом бакалавра
2020р. - 
0106782

Ветеринарна гігієна, 
санітарія і 
експертиза

170,700

4


