


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 «04»  серпня 2021 року 
№ 02-02/529

123 Комп’ютерна інженерія 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 10138525 932097
Тимофієнко Денис Віталійович 051895 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0286031; 2019р. 
- 0286031

Комп'ютерна 
інженерія

139,250
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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 «04»  серпня 2021 року 
№ 02-02/529

133 Галузеве машинобудування 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 8882676 838194
Конопля Євгеній Володимирович 40859094 XA 30.05.2011 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Галузеве 
машинобудування

159,500

2 8840112 838194
Лаврунов Ярослав Олександрович 019995 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0112683; 2019р. 
- 0112683

Галузеве 
машинобудування

152,750

3 8881554 838194
Марченко Олександр Миколайович 003639 E21 15.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Галузеве 
машинобудування

165,750

4 8880120 838194
Шимко Володимир Володимирович 096769 E17 17.06.2017 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Галузеве 
машинобудування

163,000
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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 «04»  серпня 2021 року 
№ 02-02/529

133 Галузеве машинобудування 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 9035846 836024

Манжос Любов Володимирівна 44109492 XA 28.02.2013 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0014120; 2021р. 
- 0014120

Інженерія 
переробних і 
харчових 
виробництв

154,000
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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 «04»  серпня 2021 року 
№ 02-02/529

133 Галузеве машинобудування 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 9837447 867444

Пісоцький Богдан Сергійович 102735 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0144312; 2019р. 
- 0144312

Інженерія 
переробних і 
харчових 
виробництв

142,000

2 10202033 867444

Ткаченко Вячеслав Анатолійович 017258 E21 31.05.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0291842; 2021р. 
- 0291842

Інженерія 
переробних і 
харчових 
виробництв

152,500

3 9049066 867444

Хижковий Богдан Сергійович 006684 E21 25.02.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0234826; 2019р. 
- 0234826

Інженерія 
переробних і 
харчових 
виробництв

119,250

4



4 9091109 867444

Шеліхов Руслан Ігорович 033660 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0035889; 2020р. 
- 0035889

Інженерія 
переробних і 
харчових 
виробництв

109,750
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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 «04»  серпня 2021 року 
№ 02-02/529

133 Галузеве машинобудування 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 9203235 924407
Самойленко Михайло Сергійович 034433 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0035928; 2019р. 
- 0035928

Галузеве 
машинобудування

151,750
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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 «04»  серпня 2021 року 
№ 02-02/529

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 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 10126465 886098
Журавльов Олександр Юрійович 017243 E21 31.05.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

175,250

2 9016956 886098
Крупський Андрій Володимирович 035825 IBAP 30.06.2000 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0035098; 2021р. 
- 0035098

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

149,500
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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 «04»  серпня 2021 року 
№ 02-02/529

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 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 8761993 924390
Засуха Олександр Михайлович 000211 E20 25.01.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0383860; 2020р. 
- 0383860

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

144,500
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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 «04»  серпня 2021 року 
№ 02-02/529

181 Харчові технології 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 8851032 932091
Давидова Вікторія Олегівна 051624 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0118933; 2019р. 
- 0118933

Харчові технології 155,000
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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 «04»  серпня 2021 року 
№ 02-02/529

181 Харчові технології 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 9843069 932092
Шрамко Тетяна Вячеславівна 051555 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0119002; 2019р. 
- 0119002

Харчові технології 152,500
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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 «04»  серпня 2021 року 
№ 02-02/529

192 Будівництво та цивільна інженерія 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 9861559 931997
Єршов Михайло Олександрович 068809 E21 18.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0016459; 2018р. 
- 0016459

Будівництво та 
цивільна інженерія

151,500

2 9008667 931997
Івер Олександр Михайлович 030947 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0011925; 2020р. 
- 0011925

Будівництво та 
цивільна інженерія

153,000

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 «04»  серпня 2021 року 
№ 02-02/529

192 Будівництво та цивільна інженерія 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 9710801 931999
Рєпін Ігор Віталійович 061357 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0114155; 2019р. 
- 0247041

Будівництво та 
цивільна інженерія

148,500

12



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 «04»  серпня 2021 року 
№ 02-02/529

201 Агрономія 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 9206630 836060
Шишмарьов Євген Романович 097407 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0004815; 2018р. 
- 0004815

Агрономія 162,250
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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 «04»  серпня 2021 року 
№ 02-02/529

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 9995714 821795
Баранов Данило Олександрович 063005 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0020815; 2019р. 
- 0245769

Агроінженерія 154,750

2 8846448 821795
Семененко Тарас Вячеславович 017237 E21 31.05.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0107102; 2018р. 
- 0107102

Агроінженерія 130,750
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