
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Уманський  національний  університет  садівництва 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
УМАНЬ

(населений пункт)

від «26» серпня 2021 року №144-ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Уманський національний університет 
садівництва у 2021 році та рішення приймальної комісії від «26» серпня 2021 року, 
протокол №35,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 20 арк.

Ректор Олена НЕПОЧАТЕНКО
(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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «26»  серпня 2021 року 
№ 144-ст

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр 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 9817257 845128
Гайдай Вікторія Олександрівна 048754 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0197386; 2020р. 
- 0212455

Облік і 
оподаткування

117,750

2 9594244 845128
Кравчук Артур Валерійович 018764 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0056745; 2020р. 
- 0056745

Облік і 
оподаткування

115,750

3 9946610 845128
Паламаренко Марія Вікторівна 048773 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0209923; 2020р. 
- 0209923

Облік і 
оподаткування

118,750

4 9595754 845128
Побережна Ангеліна Олегівна 018833 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0000898; 2020р. 
- 0000898

Облік і 
оподаткування

117,000

1



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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «26»  серпня 2021 року 
№ 144-ст

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр 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 9592994 891947
Гончарик Анжела Сергіївна 091229 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0117469; 2020р. 
- 0117469

Облік і 
оподаткування

119,000

2 9706927 891947
Драчук Анастасія Сергіївна 000027 A21 30.06.2021 

Диплом молодшого бакалавра
2019р. - 
0321680; 2019р. 
- 0321680

Облік і 
оподаткування

126,500

3 9585137 891947
Кифоренко Ліна Василівна 000023 A21 30.06.2021 

Диплом молодшого бакалавра
2019р. - 
0054355; 2019р. 
- 0054355

Облік і 
оподаткування

116,250

4 9005354 891947
Крикун Таїсія Миколаївна 000029 A21 30.06.2021 

Диплом молодшого бакалавра
2019р. - 
0272665; 2019р. 
- 0272665

Облік і 
оподаткування

129,000

2



5 9587065 891947
Кузьменко Діана Вадимівна 091231 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0117076; 2020р. 
- 0117076

Облік і 
оподаткування

140,000

6 9569136 891947
Македон Денис Володимирович 000025 A21 30.06.2021 

Диплом молодшого бакалавра
2019р. - 
0305091; 2019р. 
- 0305091

Облік і 
оподаткування

122,250

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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «26»  серпня 2021 року 
№ 144-ст

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр 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 9686817 880008
Попрієнко Вадим Анатолійович 091260 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0187149; 2019р. 
- 0187149

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

125,000

4



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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «26»  серпня 2021 року 
№ 144-ст

073 Менеджмент Державна Бакалавр 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 9877687 891954
Бєляєв Дмитро Олександрович 091280 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0266759; 2019р. 
- 0266759

Менеджмент 119,250

2 9204349 891954
Кудрик Олександр Олександрович 091277 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0267613; 2019р. 
- 0267613

Менеджмент 154,250

3 9798971 891954
Лісова Олена Михайлівна 000274 A21 30.06.2021 

Диплом молодшого бакалавра
2019р. - 
0169848; 2019р. 
- 0169848

Менеджмент 118,750

4 9791930 891954
Лобунець Денис Олександрович 091205 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0268029; 2019р. 
- 0268029

Менеджмент 134,750

5



5 9462868 891954
Опарін Владислав Валерійович 091214 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0268914; 2019р. 
- 0268914

Менеджмент 119,000

6 9258063 891954
Терещенко Даниїл Олександрович 000276 A21 30.06.2021 

Диплом молодшого бакалавра
2019р. - 
0133832; 2019р. 
- 0133832

Менеджмент 134,000

7 9790718 891954
Шевчук Вячеслав Володимирович 000275 A21 30.06.2021 

Диплом молодшого бакалавра
2019р. - 
0271408; 2019р. 
- 0271408

Менеджмент 132,500

6



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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «26»  серпня 2021 року 
№ 144-ст

073 Менеджмент Державна Бакалавр 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 9762588 882938
Міхніч Тамара Андріївна 016845 ИT-1 02.07.1985 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Менеджмент 111,000

2 9563723 882938
Остапенко Дарія Іванівна 096924 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0002542; 2020р. 
- 0002542

Менеджмент 119,500

3 9728086 882938
Попозогло Ангеліна Станіславівна 011363 E21 26.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0245671; 2020р. 
- 0245671

Менеджмент 125,250

4 9796139 882938
Тітунін Юрій Юрійович 027969 IAAP 27.06.1998 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Менеджмент 125,000

7



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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «26»  серпня 2021 року 
№ 144-ст

075 Маркетинг Державна Бакалавр 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 9722151 845791
Кирилюк Олександр Юрійович 048777 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0299200; 2019р. 
- 0299200

Маркетинг 116,000

2 9584911 845791
Моргун Євгеній Вікторович 000026 A21 30.06.2021 

Диплом молодшого бакалавра
2019р. - 
0113141; 2019р. 
- 0113141

Маркетинг 121,250

8



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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «26»  серпня 2021 року 
№ 144-ст

075 Маркетинг Державна Бакалавр 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 9695610 891949
Мельник Даша Володимирівна 000189 A21 30.06.2021 

Диплом молодшого бакалавра
2019р. - 
0324896; 2019р. 
- 0324896

Маркетинг 112,750

2 8859244 891949
Москаленко Сергій Аркадійович 000192 A21 30.06.2021 

Диплом молодшого бакалавра
2019р. - 
0051899; 2019р. 
- 0051899

Маркетинг 123,250

9



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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «26»  серпня 2021 року 
№ 144-ст

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Бакалавр 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 9108259 891951
Івахнюк Михайло Вікторович 000193 A21 30.06.2021 

Диплом молодшого бакалавра
2019р. - 
0127891; 2019р. 
- 0127891

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

118,250

2 8864098 891951
Нагорна Юлія Русланівна 000187 A21 30.06.2021 

Диплом молодшого бакалавра
2019р. - 
0002983; 2019р. 
- 0002983

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

133,000

3 9567595 891951
Свіщенко Володимир Олександрович 000188 A21 30.06.2021 

Диплом молодшого бакалавра
2019р. - 
0215992; 2019р. 
- 0215992

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

119,000
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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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «26»  серпня 2021 року 
№ 144-ст

091 Біологія Державна Бакалавр 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 9761607 826303
Баран Віталій Юрійович 064152 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0283986; 2019р. 
- 0283986

Біологія 139,750

2 9823857 826303
Гладченко Аліна Олегівна 30018083 EP 01.07.2006 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Біологія 136,000

3 9675088 826303
Горбонос Євгенія Борисівна 132152 E17 07.07.2017 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0377149; 2021р. 
- 0377149

Біологія 144,750

4 9717785 826303
Гудзь Назарій Ігорович 054654 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0289635; 2019р. 
- 0289635

Біологія 146,500

11



5 9672339 826303
Данісієнко Денис Олегович 054674 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0289363; 2021р. 
- 0290910

Біологія 125,750

6 10049169 826303
Процька Тетяна Миколаївна 023435 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0261253; 2018р. 
- 0261253

Біологія 150,000

7 9673763 826303
Чикуров Назарій Олександрович 002723 E21 02.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0066501; 2021р. 
- 0157815

Біологія 145,500

12



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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «26»  серпня 2021 року 
№ 144-ст

101 Екологія Державна Бакалавр 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 10002243 836032
Гончарик Анжела Сергіївна 091229 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0117469; 2020р. 
- 0117469

Екологія 123,000

2 10003780 836032
Крикун Таїсія Миколаївна 000029 A21 30.06.2021 

Диплом молодшого бакалавра
2019р. - 
0272665; 2019р. 
- 0272665

Екологія 125,000
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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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «26»  серпня 2021 року 
№ 144-ст

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр 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 9030817 832713
Кулінець Данило Володимирович 091299 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0222283; 2018р. 
- 0222283

Комп'ютерні науки 115,000

14



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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «26»  серпня 2021 року 
№ 144-ст

181 Харчові технології Державна Бакалавр 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 8867822 870143
Будняк Тамара Михайлівна 000028 A21 30.06.2021 

Диплом молодшого бакалавра
2019р. - 
0237767; 2019р. 
- 0237767

Харчові технології 116,500

2 8827036 870143
Симонов Давид Михайлович 070527 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0202782; 2019р. 
- 0202782

Харчові технології 139,750

15



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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «26»  серпня 2021 року 
№ 144-ст

181 Харчові технології Державна Бакалавр 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 9597789 842179
Красіліч Андріана Андріївна 006342 E21 10.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0231161; 2019р. 
- 0231161

Харчові технології 133,000
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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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «26»  серпня 2021 року 
№ 144-ст

201 Агрономія Державна Бакалавр 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 9092079 870144
Бутилюк Максим Петрович 019721 E20 26.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0384354; 2021р. 
- 0384354

Агрономія 117,750

2 9313948 870144
Сергієнко Олександр В`ячеславович 074035 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0111210; 2019р. 
- 0111210

Агрономія 127,000

3 9241666 870144
Сидоренко Ярослав Сергійович 074036 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0325209; 2021р. 
- 0325209

Агрономія 130,500

4 9677750 870144
Спиридонов Максим Олександрович 074037 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0215395; 2020р. 
- 0321777

Агрономія 125,750
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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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «26»  серпня 2021 року 
№ 144-ст

202 Захист і карантин рослин Державна Бакалавр 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 10128195 838558
Заволока Владислав Юрійович 091227 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0266973; 2019р. 
- 0266973

Захист і карантин 
рослин

116,250
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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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «26»  серпня 2021 року 
№ 144-ст

202 Захист і карантин рослин Державна Бакалавр 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 8830667 882837
Шрамко Євгеній Миколайович 028637 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0145891; 2021р. 
- 0368378

Захист і карантин 
рослин

134,750
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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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «26»  серпня 2021 року 
№ 144-ст

208 Агроінженерія Державна Бакалавр 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 9889791 891955
Кузьменко Олександр Анатолійович 074060 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0265881; 2019р. 
- 0355837

Агроінженерія 126,500
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