
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2020 року №511

Форма № Н-1.03.1
Центральноукраїнський національний технічний університет

(найменування закладу вищої освіти)
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Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Центральноукраїнський національний 
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освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 

' додатком.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2020 року №511

Форма № Н-1,03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центр альноукраїнський 
національний технічний 

університет

Додаток до наказу від «14» вересня 2020 року 
№  188-ПК

071 Облік і оподаткування Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№ 
п/

п
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ії 

в 
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Д
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БО

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери
сертифікатів

ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 

ба
л

1 7972760 704224

Бобсйко Богдан Русланович 144868 В20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Адміністрування 
податків та митних 
платежів, Аудит, 
державний 
фінансовий 
контроль та 
експертиза, Облік і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю та 
державним 
сектором економіки

230,8

1



2 7973273 704224

Винокуров Андрій Павлович 144867 В20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Адміністрування 
податків та митних 
платежів, Аудит, 
державний 
фінансовий 
контроль та 
експертиза, Облік і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю та 
державним 
сектором економіки

212,8

3 7974901 704224

Зеленецька Вікторія Г еннадіївна 144862 В20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Адміністрування 
податків та митних 
платежів, Аудит, 
державний 
фінансовий 
контроль та 
експертиза, Облік і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю та 
державним 
сектором економіки

226,2

4 8178071 704224

МасаликІпа Ольга Г еннадіївна 064299 В19 30.06.2019 
Диплом бакалавра

Адміністрування 
податків та митних 
платежів, Аудит, 
державний 
фінансовий 
контроль та 
експертиза, Облік і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю та 
державним 
сектором економіки

241

2



Смоляник

7976903 704224

Альона Анатоліївна 232791 В19 30.06.2019 
Диплом бакалавра

Адміністрування 
податків та митних 
платежів, Аудит, 
державний 
фінансовий 
контроль та 
експертиза, Облік і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю та 
державним 
сектором економіки



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2020 року № 511

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 « 14» вересня 2020 року 
№ 188-ПК

071 Облік і оподаткування Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівснь/ступІнь, на основі 
якого відбувається вступ

номери
сертифікатів

ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності
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л

І 7118532 749496

Козуб Тетяна Анатоліївна 43254554 КС 31.05.2012 
Диплом спеціаліста

Адміністрування 
податків та митних 
платежів, Аудит, 
державний 
фінансовий 
контроль та 
експертиза, Облік і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю та 
державним 
сектором економіки

216,8

4



2 7809830 749496

Самородова Лілія Григорівна 21121762 КС 21.06.2002 
Диплом спеціаліста

Адміністрування 
податків та митних 
платежів, Аудит, 
державний 
фінансовий 
контроль та 
експертиза, Облік і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю та 
державним 
сектором економіки

221,6

3 7154292 749496

Чурікова Світлана Вячеславівна 41735326 КВ 30.06.2011 
Диплом спеціаліста

Адміністрування 
податків та митних 
платежів, Аудит, 
державний 
фінансовий 
контроль та 
експертиза, Облік і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю та 
державним 
сектором економіки

234



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2020 року №511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерстпо освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет

Додаток до наказу від «14» вересня 2020 року 
№ 188-ПК

075 Маркетинг Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

о са номер, серія, дата видачі та ю
в 8 О 2 (-0 тип документа про освітній номери назва спеціалізацій, X

я ц-Г прізвище ім'я по батькові (освітньо-квалі фікаці йний) сертифікатів освітніх програм в яО
£ § О V рівень/ступінь, на основі ЗНО межах спеціальності &* о, Сі ц якого відбувається вступ во«

1 7096718 708864 Майданик Олександр Сергійович 254550 В20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Маркетинг 234,5

б



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2020 року № 511

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 «14» вересня 2020 року 
№ 188-ПК

123 Комп’ютерна інженерія Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери
сертифікатів

ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 

ба
л

1 7139698 674699 Гасе Микола Якович 196053 В20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Комп’ютерна
інженерія

240,3

/ 2 8196554 674699 Грішин Максим Олександрович 196142 В20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Комп’ютерна
інженерія

253,3

7



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2020 року № 511

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 «14» вересня 2020 року 
№ 188-ПК

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№ 
п/

п
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и 
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Є
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оз
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ії 
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БО

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 

рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери
сертифікатів

ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 

ба
л

1 7140206 795727 Шамара Владислав Сергійович 084832 М20 31.05.2020 
Диплом магістра

Будівництво та 
цивільна інженерія

231,8

8



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2020 року № 511

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 «14» вересня 2020 року 
№ 188-ПК

201 Агрономія Державна Магістр Денна кошти фіничних та/або 
юридичних осіб
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прізвище ім’я по батькові

номер, ссрія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 

рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери
сертифікатів

ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності

ко
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ур
сн

ий
 

ба
л

V 1 7092197 686653 Анашкін Артем Олегович 208655 В20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Агрономія 224,8

V 2 7094371 686653 Бараннік Валентин Оле ксандрович 208641 В20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Агрономія 219,4

V 3 7175562 686653 Будній Олександр Олександрович 058267 В16 16.06.2016 
Диплом бакалавра

Агрономія 240,4

1/ 4 7118217 686653 Вакуленко Руслан Олегович 208643 В20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Агрономія 215

/ 5 7155221 686653 Демідов Олександр Олексійович 183110 В20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Агрономія 231,3

>/ 6 7176323 686653 Закушняк Віталій Олександрович 164956 В18 30.06.2018 
Диплом бакалавра

Агрономія 242,1

V 7 7095282 686653 Зубенко Андрій Юрійович 208648 В20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Агрономія 216,8

/ 8 7091967 686653 Каменев Владислав Миколайович 208638 В20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Агрономія 221,4

9



> 9 7142340 686653 Каптенар Ростислав Іванович 181897 В18 30.06.2018 
Диплом бакалавра

Агрономія 215,6

V 10 8207354 686653 Ковальов Андрій Григорович 223194 В20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Агрономія 220,4

}/ 11 7968846 686653 Колосовський Владислав Валентинович 206090 В20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Агрономія 219,9

■ / 12 8283875 686653
Константінов Артем Геннадійович 37431269 ХА 16.02.2009 

Диплом бакалавра
Агрономія 215,7

V / }3 7093588 686653 Павелко Олександр Петрович 208645 В20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Агрономія 224,6

* ./ 
/

14 8310099 686653 Сарібскян Акоп Гайкович 223741 В19 30.06.2019 
Диплом бакалавра

Агрономія 215,5

V 15 7094533 686653 Скляров Владислав Станіславович 208644 В20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Агрономія 233

V
(

16 7093705 686653 Стоноженко Роман Вікторович 208628 В20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Агрономія 243,4

V
/

17 7094169 686653 Ткаченко Владислав Сергійович 208639 В20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Агрономія 227,2

І

10



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2020 року №511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

і ,

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет

Додаток до наказу від «14» вересня 2020 року 
№ 188-ПК

208 Аїроінженерія Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№ 
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п
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БО

прізвище ім’я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери
сертифікатів

ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 

ба
л

Ф іліп'єв Максим Сергійович 165728 В20 30.06.2020 Агроінженерія, 260,5

/ і 8286097 729178 Диплом бакалавра Технічний сервіс
сшьськогосподарськ
01 техніки

11



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2020 року №511

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 «14» вересня 2020 року 
№ 188-ПК

274 Автомобільний транспорт Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

с

№ 
за
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Є
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Ю 
ко

нк
ур

сн
ої
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ії 
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БО

прізвище ім’я по батькові

номер, ссрія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 

рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери
сертифікатів

ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 

ба
л

1 7153428 795913 Андреєв Владислав Володимирович 127113 М19 31.12.2019 
Диплом магістра

Автомобіль ний 
транспорт

243,8



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2020 року №511

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 «14» вересня 2020 року 
№ 188-ПК

275 Транспортні тєхнології/275.03 на 
автомобільному транспорті Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

■ ■ № 
п/

п

№ 
за
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в 
Є

Д
Е

БО

ГО 
ко

нк
ур

сн
ої

 
пр

оп
оз

иц
ії 

в 
Є

Д
Е

БО

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери
сертифікатів

ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 

ба
л

1 8170732 787593

Смаль Віктор Вікторович 106600 В20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Транспортні
технології
(автомобільний
транспорт)

295,5

13



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2020 року №511

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 «14» вересня 2020 року 
№ 188-ПК

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

№ 
п/

п

№ 
за

яв
и 

в 
Є

Д
Е

БО

Ш 
ко

нк
ур

сн
ої

 
пр

оп
оз

иц
ії 

в 
Є

Д
Е

БО

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-квал і фікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери
сертифікатів

ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 

ба
л

Косташ Лртем Олександрович 205164 В20 30.06.2020 Міжнародні 309,6
1 7087377 728961 Диплом бакалавра економічні

відносини
Мандзій Владислав Євгенійович 205154 В20 30.06.2020 Міжнародні 226

2 7124619 728961 Диплом бакалавра економічні
відносини


