
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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «05»  серпня 2019 року 
№ 109-ст

051 Економіка 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

5400049 Мураховська Яна Василівна 49509316 BH 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0257140  Економіка 153,088
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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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «05»  серпня 2019 року 
№ 109-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

6169895 Антонюк Наталія Володимирівна 40342785 EP 30.06.2011 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Облік і оподаткування 116,688

6171866 Бачу Олександр Анатолійович 38307180 KC 25.06.2010 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Облік і оподаткування 118,352

5844744 Безносюк Ігор Олегович 33394337 KC 27.06.2008 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Облік і оподаткування 121,16

5846283 Бердес Василь Васильович 843276 B 14.06.1993 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Облік і оподаткування 120,848

5834711 Бондарчук Олександр Леонідович 46520449 BH 30.06.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Облік і оподаткування 119,6

5847175 Борисевич Вадим Олександрович 51252884 KB 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

Облік і оподаткування 116,896
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5848829 Гордійчук Вадим Васильович 31492947 KC 26.06.2007 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Облік і оподаткування 111,904

6170432 Гунько Олександр Віталійович 46267636 EP 31.05.2014 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Облік і оподаткування 118,768

6020974 Дерев`янкін Дмитро Олександрович 31177189 EP 27.06.2007 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Облік і оподаткування 120,016

6091363 Жмуд Юрій Михайлович 085909 A 16.06.1990 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Облік і оподаткування 113,984

5839329 Зазимко Антон Олександрович 49308116 KC 08.02.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Облік і оподаткування 112,736

6028873 Качур Артур Михайлович 38457385 EP 30.06.2010 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Облік і оподаткування 114,296

5896606 Кіщук Володимир Миколайович 008566 ДД 16.06.1997 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Облік і оподаткування 108,992

5892119 Комчар Віталій Володимирович 33972273 BH 21.06.2008 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Облік і оподаткування 122,408

6019183 Кухаренко Микола Валерійович 22321770 EP 25.06.2003 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Облік і оподаткування 120,536

5895016 Лемещук Володимир Миколайович 012622 ДE 15.06.1995 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Облік і оподаткування 111,592

5890142 Мантачка Юрій Степанович 003715 PП 21.06.1997 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Облік і оподаткування 119,08

5832511 Марченко Юрій Олександрович 000171 TP 19.06.1999 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Облік і оподаткування 114,192

5891364 Москалюк Денис Олександрович 33713822 EP 21.06.2008 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Облік і оподаткування 119,808
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5689318 Прокопенко Андрій Вікторович 36033307 EH 24.06.2009 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Облік і оподаткування 118,144

5842505 Тацієнко Віктор Юрійович 33361519 KC 27.06.2008 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Облік і оподаткування 108,992

5895944 Федоренко Олександр Валентинович 015190 ДH 01.07.1999 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Облік і оподаткування 121,472

6148115 Чайчук Станіслав Сергійович 43153214 EP 31.05.2012 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Облік і оподаткування 130,832

5841607 Чепель Олексій Володимирович 38457420 EP 30.06.2010 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Облік і оподаткування 120,64

5836514 Шарлай Андрій Васильович 36261879 BH 26.06.2009 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Облік і оподаткування 116,48

6022531 Шепель Вадим Миколайович 26856693 EH 20.06.2005 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Облік і оподаткування 125,008
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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 Уманський національний 
університет садівництва
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073 Менеджмент 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

5496955 Діденко Богдан Олексійович 49492964 BH 27.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0215091  Менеджмент 148,616

5690707 Трофименко Ярослав Ігорович 25346180 KB 19.06.2004 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0209445  Менеджмент 149,448
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
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Додаток до наказу від «05»  серпня 2019 року 
№ 109-ст

073 Менеджмент 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

5578320 Межерауп Діана Олександрівна 50806426 BH 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0103761  Менеджмент 167,024

6777971 Ткаченко Олеся Анатоліївна 51319642 EP 28.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0002185  Менеджмент 181,584

6065732 Ткачук Олексій Сергійович 51286473 EP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0000685  Менеджмент 149,344
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
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університет садівництва

Додаток до наказу від «05»  серпня 2019 року 
№ 109-ст

075 Маркетинг 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

6504496 Карлащук Іван Ярославович 50144251 BH 21.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0196512 Маркетинг 190,528

6316560 Кравець Ольга Петрівна 50620829 BH 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0107127 Маркетинг 182,416
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179
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Додаток до наказу від «05»  серпня 2019 року 
№ 109-ст

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 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

6136601 Скоробрух Карина Віталіївна 51087167 KC 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0048922 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

133,848
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2
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Додаток до наказу від «05»  серпня 2019 року 
№ 109-ст

181 Харчові технології 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

6544730 Запороха Світлана Володимирівна 33361475 KC 27.06.2008 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0350723 Харчові технології 129,844

5786873 Стасюк В`ячеслав Сергійович 46231911 BH 31.05.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0106217 Харчові технології 120,692
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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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «05»  серпня 2019 року 
№ 109-ст

201 Агрономія 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

6784558 Мельник Ярослав Олегович 51002395 EP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0102157 Агрономія 123,698

6398018 Мишак Віталій Сергійович 50987259 EP 28.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0072019 Агрономія 129,074

6359966 Петрик Олександр Сергійович 51085866 KC 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0063439 Агрономія 155,501

5980280 Предолюк Віта Вікторівна 36254334 BH 23.06.2009 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0256855 Агрономія 129,251

6393384 Семченко Микола Васильович 51255430 EP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0263822 Агрономія 161,335
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання
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університет садівництва

Додаток до наказу від «05»  серпня 2019 року 
№ 109-ст

201 Агрономія 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

6411724 Швидкий Андрій Сергійович 50288885 EP 23.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0087461 Агрономія 117,031
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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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «05»  серпня 2019 року 
№ 109-ст

203 Садівництво та 
виноградарство 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

5877956 Личенков Михайло Михайлович 50303515 EP 23.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0132131; 0323802 Садівництво та 
виноградарство

128,18
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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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «05»  серпня 2019 року 
№ 109-ст

205 Лісове господарство 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

6200143 Дроботун Олександр Васильович 31056991 KC 27.06.2007 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Лісове господарство 110,217

6151044 Слободяник Денис Олегович 49491696 EP 24.06.2017 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Лісове господарство 110,005
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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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «05»  серпня 2019 року 
№ 109-ст

206 Садово-паркове 
господарство 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

6081837 Мороз Артьом Васильович 50983476 EP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0082403 Садово-паркове 
господарство

111,28
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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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «05»  серпня 2019 року 
№ 109-ст

208 Агроінженерія 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

6561444 Коханівський Артем Сергійович 51254727 EP 30.05.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0352251 Агроінженерія 131,56

5397220 Пилявський Петро Іванович 49481869 EP 24.06.2017 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0266739 Агроінженерія 112,58
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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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «05»  серпня 2019 року 
№ 109-ст

208 Агроінженерія 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

6266740 Хлистун Дмитрій Євгенійович 50840584 EH 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0011933 Агроінженерія 120,295
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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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «05»  серпня 2019 року 
№ 109-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

6044536 Чекман Дана Максимівна 50294013 EP 23.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0216114 Публічне управління 
та адміністрування

141,024
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