
XMeJIbHHIIbK摘Ha可oHaJIbⅢ摘

BiJ“〈09” CePⅡ聯202 1 pony

3ATB EP脚HO

HaKa3 MiHicTePCTBa OCBiT財

i HayKH yxpamH

13 KBiT聯2021 poI(y JV河15

⑪opMa 」惟H-1.03.1

yHIBePCHTeT

(Ha軸enyBaHⅢ 3aKJIany OCBiTh)

HAKA3

(HaCeJIeH滴nyHRT)

N封96-C

IIpo 3aPaXyBaHHfl Ha HaBHaHⅢ縞

Ha IIi凪CTaBi IIpaBrm IIPHfaony JIO XMeJIbH珊叩u融HafroHaJIbH繭yHiBePCHTeT y

2021 poIIi Ta PlⅢeHHanP彪MaJII,HOi KOMicii Bi郡28掴HⅡ聯202 1 poKy, IIPOTOKOJI JVa1 5,

3ap甲BaTH 3くく01” BePeCHH 2021 pony cTyJIeHTaMH I I{yPCy 3aOHHO坤opMH 3即6yⅢ

OCBITK 3a CIIe両もHOCTjIMH 3a KOⅢTH HeP糊BHOrO (PerioHaJIbHOrO) 6ro雌ery 3ri抑O 3

月〇月aTKOM.

月〇月抑OK: Ha 3坤K.

P eKTOP



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 Хмельницький національний 
університет

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 196-с

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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9133322 885757
Войчишен Назар Миколайович 49585088 XM 30.06.2017 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Облік і 
оподаткування

131,352

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 Хмельницький національний 
університет

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 196-с

073 Менеджмент 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9220211 886913
Сахнюк Віталій Сергійович 47873729 XM 01.06.2015 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Менеджмент 173,472

2



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 Хмельницький національний 
університет

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 196-с

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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10119659 827537
Кривенко Вадим Олександрович 49159421 XM 29.06.2016 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Агроінженерія 158,377

3


