


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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/546

051 Економіка 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9520560 931891
Нєкрасова Анастасія Сергіївна 016355 E21 14.04.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0274878; 2019р. 
- 0274878

Економіка 134,750
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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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/546

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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9222223 931906
Бондарчук Марина Олександрівна 059978 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0009997; 2019р. 
- 0009997

Облік і 
оподаткування

146,250

2 9554877 931906
Хланта Єгор Юрійович 037479 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0283566; 2021р. 
- 0283566

Облік і 
оподаткування

153,750
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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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/546

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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9362622 931910
Пронь Елла Вячеславівна 062920 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0016460; 2020р. 
- 0016460

Облік і 
оподаткування

125,750
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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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/546

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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9784397 888049
Волокітіна Тетяна Сергіївна 022186 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0301251; 2021р. 
- 0301251

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

127,500
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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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/546

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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8771434 836579
Синельник Дарина Володимирівна 063044 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0020945; 2020р. 
- 0020945

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

129,500

5



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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/546

073 Менеджмент 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9006753 931920
Новак Максим Віталійович 072762 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0008016; 2019р. 
- 0008016

Менеджмент 148,750

6



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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/546

075 Маркетинг 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8853483 930833
Кучмій Микола Вячеславович 096016 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0112795; 2019р. 
- 0112795

Маркетинг 131,000
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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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/546

075 Маркетинг 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9703061 931938
Сірий Павло Андрійович 034435 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0035882; 2019р. 
- 0035882

Маркетинг 132,250

8



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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/546

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9041240 931963
Рибалкіна Карина Олександрівна 029890 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0025832; 2020р. 
- 0025832

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

136,250

9



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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/546

133 Галузеве машинобудування 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9988209 929915
Кравченко Максим Олександрович 090959 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0364302; 2020р. 
- 0384073

Галузеве 
машинобудування

135,500

2 10119996 929915
Шматко Ярослав Олександрович 077281 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0323624; 2021р. 
- 0323624

Галузеве 
машинобудування

133,250
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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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/546

163 Біомедична інженерія 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9454231 836173
Завражний Станіслав Ігорович 035672 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0020411; 2021р. 
- 0371589

Біомедична 
інженерія

183,500

11



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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/546

187 Деревообробні та меблеві технології 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9153715 932004
Божкевич Данило Романович 027816 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0158438; 2019р. 
- 0158438

Деревообробні та 
меблеві технології

148,250

2 9006608 932004
Губський Микола Олександрович 051619 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0149770; 2018р. 
- 0149770

Деревообробні та 
меблеві технології

149,500

3 9970824 932004
Леляков Олександр Іванович 056882 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0344484; 2021р. 
- 0344484

Деревообробні та 
меблеві технології

143,250

4 9684930 932004
Ничипорук Артем Андрійович 044685 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0290528; 2019р. 
- 0290528

Деревообробні та 
меблеві технології

147,750

12



5 8919437 932004
Самойлов Кирило Ігорович 090602 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0312918; 2021р. 
- 0312918

Деревообробні та 
меблеві технології

149,000

6 8903063 932004
Сирбу Михайло Георгійович 077373 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0228138; 2019р. 
- 0228138

Деревообробні та 
меблеві технології

140,750

7 9211756 932004
Соболева Наталя Михайлівна 15687446 XA 22.06.2001 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0359766; 2021р. 
- 0359766

Деревообробні та 
меблеві технології

150,000

8 9213350 932004
Уваров Максим Володимирович 034452 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0035588; 2021р. 
- 0062841

Деревообробні та 
меблеві технології

143,000

13



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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/546

187 Деревообробні та меблеві технології 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10115688 932005
Єрмоленко Семен Сергійович 067854 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0393235; 2021р. 
- 0393235

Деревообробні та 
меблеві технології

135,000

2 8918276 932005
Мершинський Іван Григорович 047054 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0089984; 2019р. 
- 0089984

Деревообробні та 
меблеві технології

139,750

3 9104142 932005
Радченко Олександр Вадимович 096031 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0244304; 2021р. 
- 0359728

Деревообробні та 
меблеві технології

146,500

4 9665080 932005
Фенько Роман Дмитрович 019992 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0114427; 2019р. 
- 0114427

Деревообробні та 
меблеві технології

147,500

14



5 9569363 932005
Чирський Сергій Ігорович 019673 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0035989; 2019р. 
- 0035989

Деревообробні та 
меблеві технології

143,250

15



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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/546

187 Деревообробні та меблеві технології 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9229371 932006
Федутенко Роман Сергійович 038909 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0356386; 2021р. 
- 0356386

Деревообробні та 
меблеві технології

144,750

16



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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/546

205 Лісове господарство 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9843313 881270
Абаньшин Юрій Борисович 077340 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0183601; 2018р. 
- 0183601

Лісове господарство 141,250

17



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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/546

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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9373251 821818
Смоляніков Данііл Олександрович 014677 E21 25.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0127819; 2018р. 
- 0127819

Агроінженерія 127,000

18



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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/546

274 Автомобільний транспорт 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9223846 867343
Костриця Ігор Олександрович 022907 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0189339; 2021р. 
- 0189339

Автомобільний 
транспорт

132,000

19



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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/546

275 Транспортні технології/275.03 на 
автомобільному транспорті 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9255619 932009
Білоус Юрій Олегович 062995 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0243813; 2019р. 
- 0243813

Транспортні 
технології

147,500

2 9265124 932009
Петриченко Владислав Віталійович 028030 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0153013; 2019р. 
- 0153013

Транспортні 
технології

152,750

3 8992808 932009
Пилипенко Михайло Володимирович 028021 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0320445; 2019р. 
- 0320445

Транспортні 
технології

152,250

4 9371272 932009
Погорелов Ігор Вадимович 028034 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0152694; 2019р. 
- 0152694

Транспортні 
технології

138,250

20



5 9268022 932009
Тарянік Ігор Михайлович 048223 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0166094; 2019р. 
- 0166094

Транспортні 
технології

135,000

6 9375470 932009
Тригубенко Роман Леонідович 028113 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0151048; 2019р. 
- 0151048

Транспортні 
технології

151,000

7 8917085 932009
Чепіль Олександр Григорович 094239 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0089365; 2021р. 
- 0237340

Транспортні 
технології

147,250

21



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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/546

275 Транспортні технології/275.03 на 
автомобільному транспорті 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9218083 932010
Голіцин Олександр Максимович 056857 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0075420; 2019р. 
- 0075420

Транспортні 
технології

151,000

2 9364178 932010
Кабачок Данило Олександрович 022533 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0003594; 2019р. 
- 0011872

Транспортні 
технології

139,250

3 9858870 932010
Ряднов Сергій Володимирович 063956 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0236856; 2019р. 
- 0236856

Транспортні 
технології

136,250

4 9365990 932010
Холод Віктор Русланович 022529 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0003582; 2019р. 
- 0012962

Транспортні 
технології

146,250
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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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/546

275 Транспортні технології/275.03 на 
автомобільному транспорті 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9855070 932011
Євдокимов Олександр Віталійович 063964 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0237179; 2019р. 
- 0237179

Транспортні 
технології

130,250

2 8762764 932011
Нефедов Андрій Романович 026792 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0166475; 2019р. 
- 0166475

Транспортні 
технології

147,000

3 9856601 932011
Погосян Каріна Артурівна 063949 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0236906; 2019р. 
- 0236906

Транспортні 
технології

130,250

4 8746673 932011
Пономаренко Вадим Віталійович 026791 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0165481; 2019р. 
- 0165481

Транспортні 
технології

141,000
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