


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 «16»  серпня 2021 року 
№ 02-02/572

051 Економіка Державна Магістр 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 10031124 856813 Бондарєв Ростислав Русланович 125702 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0083268

Економіка 
підприємства

133,150
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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 «16»  серпня 2021 року 
№ 02-02/572

073 Менеджмент Державна Магістр 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 9876734 833982 Зарубіна Олена Олександрівна 125777 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0060905

Менеджмент і 
адміністрування

149,200

2 9578063 833982 Кабацький Руслан Ігорович 125753 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0060694

Менеджмент і 
адміністрування

151,750

3 9556072 833982 Миколаєнко Максим Володимирович 125741 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0083715

Менеджмент і 
адміністрування

162,700

4 9865110 833982 Очкурова Юлія Олександрівна 125766 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0083351

Менеджмент і 
адміністрування

138,350

5 10003588 833982 Погребний Руслан Артемович 125782 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0083420

Менеджмент і 
адміністрування

164,250
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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 «16»  серпня 2021 року 
№ 02-02/572

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Магістр 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 9992335 861452
Кривокінь Юлія Вячеславівна 037322 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0026262

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

144,300

2 9846010 861452
Лазарюк Вероніка Дмитрівна 082158 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0036233

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

153,100

3 9693227 861452
Літвіненко Валерія Олександрівна 082148 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0048112

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

156,100
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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 «16»  серпня 2021 року 
№ 02-02/572

205 Лісове господарство Державна Магістр 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 8991943 835878 Підлісний Антон Олександрович 079382 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0024780

Лісове господарство 174,050

4



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 «16»  серпня 2021 року 
№ 02-02/572

208 Агроінженерія Державна Магістр 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 9250099 856965 Артамонова Вікторія Олександрівна 072061 M18 20.03.2018 
Диплом магістра

Агроінженерія 172,140

2 9276170 856965 Бурлаков Валерій Геннадійович 049479 C16 01.07.2016 
Диплом спеціаліста

Агроінженерія 172,430

3 9279566 856965 Ігнатенко Олексій Валерійович 43546012 AP 31.05.2012 
Диплом спеціаліста

Агроінженерія 180,800

4 9273742 856965 Шилов Євгеній Володимирович 007960 M19 19.01.2019 
Диплом магістра

Агроінженерія 181,620
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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 «16»  серпня 2021 року 
№ 02-02/572

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Магістр 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 10140522 863931
Андрєєв Артем Русланович 127195 B21 27.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0106168

Публічне 
управління та 
адміністрування

163,450
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	Наказ по зарахуванню 572 від 16.08.2021 р.
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