


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 «09»  серпня 2021 року 
№ 02-02/537

071 Облік і оподаткування 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 8988533 861000
Левченко Людмила Валеріївна 008169 K21 01.02.2021 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Облік і 
оподаткування

187,476
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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 «09»  серпня 2021 року 
№ 02-02/537

073 Менеджмент 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 8897594 819027
Гранкіна Ольга Валеріївна 48928728 XA 27.05.2016 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Менеджмент 172,482
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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 «09»  серпня 2021 року 
№ 02-02/537

101 Екологія 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 9584502 835802

Афанасова Анна Русланівна 52288303 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0080384; 2021р. 
- 0080384; 
2021р. - 
0080384

Екологія 145,452
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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 «09»  серпня 2021 року 
№ 02-02/537

101 Екологія 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 9577123 835804

Лук`яненко Ірина Вячеславівна 26152639 XA 24.06.2005 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0373492; 2021р. 
- 0373492; 
2021р. - 
0373492

Екологія 150,317
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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 «09»  серпня 2021 року 
№ 02-02/537

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 9684759 856997

Гуртовенко Анастасія Сергіївна 37833172 XA 28.05.2010 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0321536; 2021р. 
- 0321536; 
2021р. - 
0321536

Інженерія 
переробних і 
харчових 
виробництв

125,460

2 9751742 856997

Іхно Дар`я Вадимівна 52844403 XA 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0070781; 2021р. 
- 0070781; 
2021р. - 
0070781

Інженерія 
переробних і 
харчових 
виробництв

134,334
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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 «09»  серпня 2021 року 
№ 02-02/537

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 9842818 864084

Кучерова Ірина Андріївна 52281539 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0033641; 2021р. 
- 0033641; 
2021р. - 
0033641

Галузеве 
машинобудування

185,607

2 9379786 864084

Омельяненко Володимир Юрійович 52066387 PB 21.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0317235; 2021р. 
- 0317235; 
2021р. - 
0317235

Галузеве 
машинобудування

145,136

3 8895507 864084
Хлівняк Сергій Владиславович 40910989 XA 01.07.2011 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Галузеве 
машинобудування

179,469

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 02-02/537

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 9091424 833860

Бублій Андрій Миколайович 10511034 XA 20.06.1998 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0011877; 2021р. 
- 0011877; 
2021р. - 
0011877

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

142,535

2 9414255 833860

Гаврилін Олександр Анатолійович 28358772 EH 02.03.2006 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0025766; 2021р. 
- 0025766; 
2021р. - 
0025766

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

129,438

7



3 8912606 833860

Станішевський Григорій Григорович 36145844 CK 30.06.2009 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0176706; 2021р. 
- 0176706; 
2021р. - 
0176706

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

156,372

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 02-02/537

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 9971383 835738

Казора Сергій Олександрович 37837675 XA 28.05.2010 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0357291; 2021р. 
- 0357291; 
2021р. - 
0357291

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

127,553
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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 «09»  серпня 2021 року 
№ 02-02/537

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані 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 9201658 878036

Недільська Аліна Василівна 37838221 XA 28.05.2010 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0163710; 2021р. 
- 0163710; 
2021р. - 
0163710

Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології

166,360
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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 «09»  серпня 2021 року 
№ 02-02/537

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 9519620 861159

Науменко Анна Віталіївна 50786957 XA 02.07.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0072977; 2021р. 
- 0221465; 
2021р. - 
0221465

Харчові технології 167,994

2 9162994 861159

Пермінов Роман Ігорович 52283817 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0028012; 2021р. 
- 0028012; 
2021р. - 
0028012

Харчові технології 136,292

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 02-02/537

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 10041747 834158

Скарга Владислав Анатолійович 50769264 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0114032; 2019р. 
- 0114032; 
2019р. - 
0114032

Будівництво та 
цивільна інженерія

156,996
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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 «09»  серпня 2021 року 
№ 02-02/537

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 9260389 836525

Павлов Юрій Юрійович 52283705 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0155959; 2021р. 
- 0155959; 
2021р. - 
0155959

Агрономія 148,410

2 9285860 836525

Товмашова Вікторія Євгенівна 52278519 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0015355; 2021р. 
- 0015355; 
2021р. - 
0015355

Агрономія 148,920
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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 «09»  серпня 2021 року 
№ 02-02/537

204 Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва 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 9902731 867369

Михайлик Інна Василівна 52260361 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0031798; 2021р. 
- 0031798; 
2021р. - 
0031798

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

140,837

2 9092839 867369

Пилипенко Сергій Юрійович 44227581 XA 27.06.2013 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0227472; 2021р. 
- 0227472; 
2021р. - 
0227472

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

128,928

14



3 9568552 867369

Ткаченко Анна В`ячеславівна 50716084 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0007286; 2019р. 
- 0007286; 
2019р. - 
0007286

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

133,314
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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 «09»  серпня 2021 року 
№ 02-02/537

205 Лісове господарство 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 9087061 880440

Вешкіна Юлія Євгеніївна 52288824 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0119109; 2021р. 
- 0119109; 
2021р. - 
0119109

Лісове господарство 131,611

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 02-02/537

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 8996140 856790
Калинич Микола Юрійович 44211615 XA 31.05.2013 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Агроінженерія 172,602

2 8733667 856790

Квітко Олеся Андріївна 50775806 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0086874; 2019р. 
- 0086874; 
2019р. - 
0086874

Агроінженерія 161,678

3 9707169 856790

Лиман Євген Володимирович 50765810 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0171413; 2019р. 
- 0171413; 
2019р. - 
0171413

Агроінженерія 149,297
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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 «09»  серпня 2021 року 
№ 02-02/537

275 Транспортні технології/275.03 на 
автомобільному транспорті 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 9014882 811944
Дем`яненко Владислав Віталійович 44912216 EP 30.06.2013 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Транспортні 
технології

175,724
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