


               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
Таврійський державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного

Додаток до наказу від «12»  вересня 2022 року 
№ 654-С

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/ 

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 10733080 106785
0

148-6884242 Карина Вікторівна 009921 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0339075; 2021р. - 
0351209

Облік і 
оподаткування

142,000

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
Таврійський державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного

Додаток до наказу від «12»  вересня 2022 року 
№ 654-С

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/ 

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 10537955 106785
6

148-7059591 Дарія Дмитрівна 009922 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2021р. - 0351176 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

118,000

2 10659522 106785
6

148-6421000 Єгор Юрійович 008416 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2019р. - 0189889 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

113,500

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
Таврійський державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного

Додаток до наказу від «12»  вересня 2022 року 
№ 654-С

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка 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 10922561 106872
7

148-7081636 Вячеслав Олександрович 019388 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2021р. - 0084735 Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

116,000

2 10922312 106872
7

148-5541685 Віталій Дмитрович 019382 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2021р. - 0088377 Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

123,500

3



3 10922434 106872
7

148-5544300 Костянтин Миколайович 019378 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0009256 Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

126,000

4 10924636 106872
7

148-6456020 Кирило Ігорович 004860 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2019р. - 0231089 Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

153,000

4


