
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Центральноукраїнський  національний  технічний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
КРОПИВНИЦЬКИЙ
(населений пункт)

від «16» серпня 2021 року №137-ПК

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Центральноукраїнський національний 
технічний університет у 2021 році та рішення приймальної комісії від «16» серпня 
2021 року, протокол №25,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 23 арк.

Ректор Володимир КРОПІВНИЙ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



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
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 

№ 137-ПК

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 8831393 841851 Гарановська Тетяна Георгіївна 008581 IЖ 28.02.1997 Диплом 
молодшого спеціаліста

Облік і 
оподаткування

131,200

2 9546615 841851
Єфімчук Дар`я Вікторівна 022796 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0101194; 2020р. 
- 0101194

Облік і 
оподаткування

131,800

3 8832570 841851
Курносов Станіслав Андрійович 41598603 KC 29.06.2011 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Облік і 
оподаткування

130,600

4 9692266 841851
Луцук Артем Тарасович 022800 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0102392; 2020р. 
- 0102392

Облік і 
оподаткування

135,700

1



5 8833429 841851
Мосьпан Вікторія Віталіївна 008073 E21 12.03.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Облік і 
оподаткування

134,200

2



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
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 

№ 137-ПК

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 9843608 846046
Марченко Сергій Олександрович 055398 E18 02.07.2018 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

119,000
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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
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 

№ 137-ПК

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 9255329 851798
Бережний Сергій Олегович 41208867 KC 30.06.2011 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Менеджмент 115,000

2 9285417 851798
Дівіченко Діана Андріївна 022891 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0101048; 2020р. 
- 0101048

Менеджмент 112,900

3 9291822 851798
Пишняк Альона Анатоліївна 062604 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0127903; 2019р. 
- 0127903

Менеджмент 118,900
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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
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 

№ 137-ПК

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 9609648 935220
Близнюк Юрій Юрійович 024885 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0291068; 2018р. 
- 0291068

Менеджмент 112,000

2 9254580 935220
Васильков Михайло Вікторович 47659659 EP 31.10.2014 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Менеджмент 100,600
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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
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 

№ 137-ПК

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 9092341 857833
Беспалов Іван Андрійович 022887 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0100663; 2021р. 
- 0361084

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

109,800

2 9985479 857833
Вовк Богдан Дмитрович 066979 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0167868; 2019р. 
- 0167868

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

122,600

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
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 

№ 137-ПК

123 Комп’ютерна 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 9982521 939360
Сємак Михайло Олександрович 022967 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0023618; 2019р. 
- 0023618

Комп’ютерна 
інженерія

110,400

2 9849531 939360
Юнак Олександр Євгенійович 076539 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0165893; 2021р. 
- 0395031

Комп’ютерна 
інженерія

120,700

3 10184996 939360
Юскевич Олексій Олексійович 037318 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0103271; 2019р. 
- 0103271

Комп’ютерна 
інженерія

110,800

7



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
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 

№ 137-ПК

125 Кібербезпека 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 9884004 939377
Босенко Денис Сергійович 096861 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0245354; 2018р. 
- 0245354

Кібербезпека 125,300

2 9232477 939377
Рябовол Ярослав Вадимович 071409 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0232310; 2019р. 
- 0232310

Кібербезпека 117,400
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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
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 

№ 137-ПК

131 Прикладна механіка 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 9260097 936113

Буряк Сергій Сергійович 094966 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0033289; 2019р. 
- 0033289

Комп’ютерний 
інжинірінг 
технологій, 
робототехніка і 3D 
друк

117,300

2 10125457 936113

Єрмаков Олександр Костянтинович 032396 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0237844; 2021р. 
- 0355224

Комп’ютерний 
інжинірінг 
технологій, 
робототехніка і 3D 
друк

137,800
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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
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 

№ 137-ПК

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 9732773 849555
Бойко Максим Олексійович 45241596 KC 30.06.2013 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Галузеве 
машинобудування

105,200

2 9581662 849555
Ляпцев Ілля Владиславович 014819 E17 04.03.2017 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Галузеве 
машинобудування

104,800

3 9580948 849555
Моховик Сергій Миколайович 30001737 KC 15.06.2006 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Галузеве 
машинобудування

104,000
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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
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 

№ 137-ПК

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 8796705 936117
Павлов Владислав Віталійович 096916 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0104058; 2021р. 
- 0143657

Галузеве 
машинобудування

118,700

2 8751674 936117
Полохало Денис Валерійович 091027 E15 06.07.2015 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0385951; 2021р. 
- 0385951

Галузеве 
машинобудування

116,800

3 8789123 936117
Сенченко Євгеній Русланович 096915 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0246889; 2019р. 
- 0246889

Галузеве 
машинобудування

115,300
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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
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 

№ 137-ПК

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 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 9613826 850696
Калініченко Тарас Олександрович 114429 E15 30.06.2015 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

103,600
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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
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 

№ 137-ПК

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані 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 9223407 936120

Шимановський Богдан Сергійович 071470 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0342440; 2020р. 
- 0342440

Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології

111,100

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
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 

№ 137-ПК

192 Будівництво та цивільна 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 8801175 936125
Вегеро Владислав Андрійович 085507 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0071962; 2019р. 
- 0071962

Будівництво та 
цивільна інженерія

104,500

2 8708192 936125
Коваленко Андрій Андрійович 085500 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0070979; 2019р. 
- 0070979

Будівництво та 
цивільна інженерія

121,500
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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
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 

№ 137-ПК

201 Агрономія 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 9059651 937103
Вовчик Владислав Васильович 096835 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0046826; 2019р. 
- 0046826

Агрономія 131,400

2 9862058 937103
Олійник Олександр Сергійович 045404 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0205111; 2018р. 
- 0205111

Агрономія 114,500

3 9540150 937103
Рибак Євгеній Олександрович 066981 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0060377; 2021р. 
- 0060377

Агрономія 117,800

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
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 

№ 137-ПК

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 9998790 937106
Биченко Олександр Володимирович 022866 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0375596; 2021р. 
- 0375596

Агроінженерія 108,000

2 9015212 937106
Рішняк Роман Віталійович 022848 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0376037; 2021р. 
- 0376037

Агроінженерія 123,700

3 9842390 937106
Третяк Сергій Сергійович 022943 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0193281; 2018р. 
- 0193281

Агроінженерія 121,400
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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
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 

№ 137-ПК

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 10018882 837216
Нагорний Олександр Олександрович 21545325 CM 20.06.2003 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Агроінженерія 103,800
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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
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 

№ 137-ПК

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 9006269 828410
Бурдейний Дмитро Миколайович 022881 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0291054; 2018р. 
- 0291054

Автомобільний 
транспорт

110,200

2 9696768 828410
Костенко Роман Володимирович 37754485 CK 30.03.2010 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Автомобільний 
транспорт

106,200

3 9067853 828410
Мамай Денис Володимирович 071412 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0232035; 2019р. 
- 0232035

Автомобільний 
транспорт

115,800

4 9855357 828410
Подлєсний Владислав Вадимович 071420 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0232596; 2019р. 
- 0232596

Автомобільний 
транспорт

111,900

18



5 9217647 828410
Руденко Володимир Олександрович 098734 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0232561; 2019р. 
- 0232561

Автомобільний 
транспорт

113,700
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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
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 

№ 137-ПК

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 9232391 937109
Малюк Назар Ярославович 071465 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0335610; 2019р. 
- 0335610

Автомобільний 
транспорт

111,600
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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
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 

№ 137-ПК

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
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1 9090234 811653

Голуб Віталій Миколайович 031641 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0145579; 2019р. 
- 0145579

Транспортні 
технології 
(автомобільний 
транспорт)

126,700

2 9692732 811653

Козій Іван Володимирович 113578 E16 29.06.2016 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Транспортні 
технології 
(автомобільний 
транспорт)

102,200

3 9691882 811653

Ліверчук Антон Олександрович 075119 E18 30.06.2018 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Транспортні 
технології 
(автомобільний 
транспорт)

103,800
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4 9223130 811653

Падурський Микола Геннадійович 029515 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0145484; 2019р. 
- 0145484

Транспортні 
технології 
(автомобільний 
транспорт)

122,800

5 9218771 811653

Юзепчук Владислав Вадимович 029517 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0147970; 2019р. 
- 0147970

Транспортні 
технології 
(автомобільний 
транспорт)

122,300
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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
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 

№ 137-ПК

292 Міжнародні економічні відносини Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
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рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ
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єдиного 
вступного 
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освітніх програм в 
межах спеціальності
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нк
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сн
ий
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1 9554388 820945
Бондаренко Владислав Олегович 022886 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0367225; 2021р. 
- 0367225

Міжнародні 
економічні 
відносини

124,600

2 9256686 820945
Власюк Ірина Валеріївна 038287 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0167459; 2019р. 
- 0167459

Міжнародні 
економічні 
відносини

127,300

3 10013384 820945
Лисенко Ігор Валерійович 036958 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0168252; 2019р. 
- 0168252

Міжнародні 
економічні 
відносини

136,200

4 9733871 820945
Марченко Євгенія Миколаївна 010410 IBBE 10.04.1997 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Міжнародні 
економічні 
відносини

109,900
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