
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 лютого 2019 року № 179 

Форма № Н-1.03.1 

Полтавська державна аграрна академія 
(найменування закладу вищої освіти) 

НАКАЗ 

Полтава 
(населений пункт) 

від «09» серпня 2019 року №903-ст 

Про зарахування на навчання 
На підставі Правил прийому до Полтавська державна аграрна академія у 2019 

році та рішення приймальної комісії від «09» серпня 2019 року, протокол №29, 

НАКАЗУЮ: 

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 3 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком. 



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «09»  серпня 2019 року 
№ 903-ст

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6469823 Гончар Анжела Павлівна 44732254 TA 31.05.2013 
Диплом бакалавра

Облік і оподаткування 129

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «09»  серпня 2019 року 
№ 903-ст

081 Право Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6347831 Есаулова Яна Вячеславівна 43741383 TA 01.06.2012 
Диплом бакалавра

Правознавство 150

6348174 Присяжна Леся Анатоліївна 31195039 BH 30.06.2007 
Диплом бакалавра

Правознавство 173,3

6349177 Славгородський Юрій Сергійович 34660476 KB 13.06.2008 
Диплом спеціаліста

Правознавство 140

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «09»  серпня 2019 року 
№ 903-ст

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6507536 Яковлев Данило Русланович 028608 B18 01.06.2018 Диплом 
бакалавра

Місцеве 
самоврядування

146

3


