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

Форма № Н-1.03.1
Київський  Аграрний  Університет  Національної  Академії  Аграрних 

(найменування закладу освіти)

 Наук  України 

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «08» вересня 2022 року №13

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Київського Аграрного Університету 
Національної Академії Аграрних Наук України у 2022 році та рішення 
приймальної комісії від «06» вересня 2022 року, протокол №5,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 2022 року студентами 2 курсу за спеціальностями 
(спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 3 арк.

В.о. ректора О.В. ЛИНОВИЦЬКА
(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

Національна академія аграрних наук України
Київський Аграрний 
Університет 

Національної Академії 
Аграрних Наук України

Додаток до наказу від «08»  вересня 2022 року 
№ 13

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна 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/ 

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 11619497 109049
1

Марцинюк Оксана Віталіївна 085869 E15 28.06.2015 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0492063 Менеджмент 145,500

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

Національна академія аграрних наук України
Київський Аграрний 
Університет 

Національної Академії 
Аграрних Наук України

Додаток до наказу від «08»  вересня 2022 року 
№ 13

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/ 

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 11620821 109025
6

Візіренко Денис Михайлович 033489 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0491027 Агрономія 136,500

2 10671198 109025
6

Литвиненко Марія Володимирівна 017022 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0329672 Агрономія 144,500

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

Національна академія аграрних наук України
Київський Аграрний 
Університет 

Національної Академії 
Аграрних Наук України

Додаток до наказу від «08»  вересня 2022 року 
№ 13

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/ 

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 10758908 109217
3

Скотар Ярослав Васильович 019951 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0064155 Агроінженерія 138,500

3


