


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 
№ 02-02/573

051 Економіка Державна Магістр 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 9564861 836058 Божко Ірина Олександрівна 32876475 XA 03.07.2007 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0095069

Економіка 
підприємства

159,250

2 9973707 836058 Мотайло Максим Сергійович 134663 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0010996

Економіка 
підприємства

174,250

3 9917466 836058 Тоберт Михайло Юрійович 134703 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0010157

Економіка 
підприємства

141,950
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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 
№ 02-02/573

071 Облік і оподаткування Державна Магістр 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 10180094 867203 Драгун Владислав Андрійович 119731 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0088901

Облік і аудит 193,550
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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 
№ 02-02/573

073 Менеджмент Державна Магістр 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 9257030 819026 Біценко Кирило Романович 092378 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0074401

Менеджмент і 
адміністрування

162,850

2 9694923 819026 Крикун Вікторія Ігорівна 144998 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0083688

Менеджмент і 
адміністрування

147,050

3 9684391 819026 Лошак Анастасія Іванівна 180429 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0088815

Менеджмент і 
адміністрування

149,700

4 9462897 819026 Майорова Марія Романівна 125752 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0083292

Менеджмент і 
адміністрування

139,600

5 9861039 819026 Мязін Олександр Сергійович 125792 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0047984

Менеджмент і 
адміністрування

183,950

6 9896865 819026 Окомельченко Альона Андріївна 125785 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0048192

Менеджмент і 
адміністрування

139,200
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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 
№ 02-02/573

073 Менеджмент Державна Магістр 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 10167613 867313 Третяк Анна Сергіївна 125754 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0083577

Менеджмент і 
адміністрування

139,025

2 9557795 867313 Чоломбитько Анастасія Володимирівна 083437 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0008490

Менеджмент і 
адміністрування

170,050
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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 
№ 02-02/573

075 Маркетинг Державна Магістр 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 9699537 834185 Пономар Аліна Віталіївна 042996 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0029556

Маркетинг 173,650
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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 
№ 02-02/573

101 Екологія Державна Магістр 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 9246206 880615 Крамченко Каріна Валентинівна 45881844 XA 31.12.2013 
Диплом магістра

Екологія 191,250

2 9248221 880615 Сапа Віктор Сергійович 164462 M20 31.12.2020 
Диплом магістра

Екологія 193,000
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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 «16»  серпня 2021 року 
№ 02-02/573

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Магістр 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 9546692 860144
Болотін Дмитро Володимирович 229233 B20 30.06.2020 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0031267

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

160,540

2 9150952 860144
Ільченко Олександр Михайлович 125887 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0000239

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

154,600

3 9555481 860144
Кошельніков Сергій Валентинович 016695 B21 31.05.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0005892

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

161,100

4 9553239 860144
Меленченко Наталія Юріївна 125898 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0007896

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

150,300
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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 
№ 02-02/573

201 Агрономія Державна Магістр 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 9722645 838158 Клімова Тетяна Андріївна 044928 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0098148

Агрономія 186,400

2 9213824 838158 Ступак Анна Едуардівна 106871 B17 30.06.2017 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0006788

Агрономія 175,960
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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 
№ 02-02/573

208 Агроінженерія Державна Магістр 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 9830537 821791 Бондарєв Олексій Миколайович 082663 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0059580

Агроінженерія 178,750

2 9469929 821791 Кісь Олександр Вікторович 109645 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0076245

Агроінженерія 196,550

3 9465308 821791 Романашенко Марина Олександрівна 125725 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0083494

Агроінженерія 201,250

4 9595908 821791 Тарасенко Олександр Юрійович 134698 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0002158

Агроінженерія 188,800

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 «16»  серпня 2021 року 
№ 02-02/573

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Магістр 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) 
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