
3ATB EI堰ⅩEHO

HaKa3 MiHicTePCTBa OCBiTH

i HayKH VxpainH

13 KBiTmI 2021 poKy N! 415

⑪opMa 」唯H-1.03.1

XMeJIもH叫bK商Ha巾oHanbH蘭ymBePCHTeT

(Ha漬MeHyBaHHjI 3aKJIaJIy OCBiTII)

HAKA3

ⅩME皿もHH叫もKK酋

(HaCeⅢe櫨繭ⅡyHKT)

BiJIくく1 1) CePIⅢ鬼2021 poKy 川を20 l-C

Ⅱpo 3aPaXyBaHH組Ha HaB題aHH組

Ha IIiHCTaBi HpaBHJI IIPH珪oMy Z[O XMeJII,H叩b蘭漬IIa叫OHa皿H捌yHIBePCHTeT y

2021 po町i Ta PlⅢeHHH IIPEI#MaJII,HOI KOMici工Bi利く06〉〉 CePIIHjI 202 1 poI(y, rIPOTOKOJI

川封8,

3ap?XysaTK 3くく01〉〉 BePeCHf1 202 1 poKy CTy捕HTaMH 3 KyPCy 3aOqHO千dyopMK 3JIO6yTr鬼

OCBITH 3a CⅡeIIiaJIbHOCTjIMH 3a KOⅢTI可i3HHHHX Ta/a6o ropH月HtIHHX OCi6 3riJIHO 3

月〇月aTKOM.

ZIoJIaTOK: Ha 2 apK.

騰mop Cepr露MATI(Ⅸ

(BJIaCHe iM ’H HPI3BHIIIE)



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 «11»  серпня 2021 року 
№ 201-с

051 Економіка 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10245789 855379
Свинкин Дмитро Русланович 099036 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0092087; 2020р. 
- 0092087

Економіка і 
аналітика бізнесу

126,750

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 «11»  серпня 2021 року 
№ 201-с

101 Екологія 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9253018 835918
Ящишена Ірина Дмитрівна 143887 E20 29.12.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0023296; 2018р. 
- 0023296

Екологія 151,750

2


