
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Уманський  національний  університет  садівництва 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
УМАНЬ

(населений пункт)

від «09» вересня 2022 року №153/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Уманський національний університет 
садівництва у 2022 році та рішення приймальної комісії від «09» вересня 2022 
року, протокол №38,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного (регіонального) 
бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 6 арк.

Ректор Олена НЕПОЧАТЕНКО
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «09»  вересня 2022 року 

№ 153/ст

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10742919 100963
8

Жаданов Руслан Вікторович 013813 AP 09.07.1997 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Облік і 
оподаткування

183,500

2 10666814 100963
8

Кордонський Ігор Миколайович 46405364 BH 27.06.2014 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Облік і 
оподаткування

178,500

1



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «09»  вересня 2022 року 

№ 153/ст

201 Агрономія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10699437 983385
Дацюк Микола Михайлович 27043130 XA 29.06.2005 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Агрономія 173,000

2 10602592 983385
Крамаренко Борис Миколайович 047077 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Агрономія 144,000

3 10786046 983385
Малихін Андрій Анатолійович 10077719 XA 29.05.1998 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0303243 Агрономія 138,000

4 10818286 983385
Стогнієнко Єлєна Олексіївна 000717 E15 24.06.2015 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0318385 Агрономія 136,500

2



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «09»  вересня 2022 року 

№ 153/ст

203 Садівництво та виноградарство Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10591635 100104
0

Зиба Іван Миколайович 30244795 HK 05.07.2006 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Садівництво та 
виноградарство

174,500

2 10621982 100104
0

Скок Володимир Петрович 39463063 EH 25.06.2010 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Садівництво та 
виноградарство

170,000

3



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «09»  вересня 2022 року 

№ 153/ст

205 Лісове господарство Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10831399 100388
9

Гнипа Ігор Олегович 108591 E15 30.06.2015 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Лісове 
господарство

152,000

2 10643931 100388
9

Кулибаба Руслан Васильович 028375 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0313695 Лісове 
господарство

132,500

3 10639259 100388
9

Нестеренко Олена Сергіївна 049580 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0300969 Лісове 
господарство

126,000

4 10639607 100388
9

Русановський Владислав Миколайович 064646 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0303018 Лісове 
господарство

128,500
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «09»  вересня 2022 року 

№ 153/ст

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11206127 981494
Глізнуца Дмитро Михайлович 018714 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0482531 Агроінженерія 130,500

2 10850237 981494
Делікатний Вадим Анатолійович 041764 E15 26.06.2015 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0336290 Агроінженерія 127,000

3 11222969 981494
Жеребцов Максим Дмитрович 008275 E22 28.02.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0456762 Агроінженерія 131,000

4 10800561 981494
Краснюк Євгеній Олександрович 118500 E20 02.07.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0298960 Агроінженерія 139,000

5



5 11216637 981494
Нечитайло Вадим Миколайович 004073 X22 30.06.2022 

Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2022р. - 0434435 Агроінженерія 130,000

6


