
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
16 лютого 2018 року № 160 

Форма № Н-1.03.1 

Полтавська державна аграрна академія 
(найменування закладу вищої освіти) 

НАКАЗ 

' Полтава 
(населений пункт) 

від «28» листопада 2018 року №1415-ст 

Про зарахування на навчання 
На підставі Правил прийому до Полтавська державна аграрна академія у 2018 

році та рішення приймальної комісії від «28» листопада 2018 року, протокол№45. 

НАКАЗУЮ: 

Зарахувати з «29» листопада 2018 року студентами 2 курсу за спеціальностями за 
рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з додатком. 

Додаток: на 6 арк. 

Ректор Аранчій В.І. 
(прізвище, ім'я та побатькові) 



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Полтавська державна аграрна 
академія

Додаток до наказу від «28»  листопада 2018 року 
№ 1415-ст

081 Право Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

5215859 Лісоколенко Павло Станіславович 108668 E16 30.06.2016 Диплом 
молодшого спеціаліста

правознавство 148



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Полтавська державна аграрна 
академія

Додаток до наказу від «28»  листопада 2018 року 
№ 1415-ст

081 Право Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

5216292 Непорада Лілія Михайлівна 084667 B16 30.06.2016 Диплом 
бакалавра

Правознавство 130



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Полтавська державна аграрна 
академія

Додаток до наказу від «28»  листопада 2018 року 
№ 1415-ст

126 Інформаційні системи та 
технології Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

5216368 Войніч Владислав Едуардович 138889 E17 23.06.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

інформаційні 
управляючі системи

143



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Полтавська державна аграрна 
академія

Додаток до наказу від «28»  листопада 2018 року 
№ 1415-ст

126 Інформаційні системи та 
технології Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

5216021 Китайгора Володимир Володимирович 48942089 TA 31.05.2016 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Інформаційні 
управляючі системи

130



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Полтавська державна аграрна 
академія

Додаток до наказу від «28»  листопада 2018 року 
№ 1415-ст

201 Агрономія Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

5216569 Єгоров Євгеній Олегович 36932582 EP 30.06.2009 Диплом 
молодшого спеціаліста

агрономія 152

5216570 Роздорська Світлана Юріївна 41199538 TA 30.06.2011 Диплом 
молодшого спеціаліста

агрономія 150

5216558 Таран Дарина Геннадіївна 067687 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

агрономія 152



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Полтавська державна аграрна 
академія

Додаток до наказу від «28»  листопада 2018 року 
№ 1415-ст

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

5215456 Довгаль Олександр Олександрович 089102 E16 30.06.2016 Диплом 
молодшого спеціаліста

технології і засоби 
механізації 
сільськогосподарськог
о виробництва

148

5215468 Сотніков Артем В`ячеславович 29800357 TA 30.06.2006 Диплом 
молодшого спеціаліста

технології і засоби 
механізації 
сільськогосподарськог
о виробництва

141


