
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 «11» серпня 2021 року №136-ПК

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Центральноукраїнський національний 
технічний університет у 2021 році та рішення приймальної комісії від «11» серпня 
2021 року, протокол №24,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 15 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 «11»  серпня 2021 року 

№ 136-ПК

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 9594495 826713

Доронін Володимир Гаррійович 002892 KЛ 26.06.1993 Диплом 
спеціаліста

Облік і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю та 
державним 
сектором економіки

114,000

2 9835035 826713

Шевела Олександр Олександрович 26057504 HP 27.05.2005 
Диплом спеціаліста

Облік і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю та 
державним 
сектором економіки

117,000

1



3 9599369 826713

Яценко Юлія Вікторівна 104211 C17 30.06.2017 
Диплом спеціаліста

Облік і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю та 
державним 
сектором економіки

119,300

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 «11»  серпня 2021 року 

№ 136-ПК

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 9044788 828080

Ліннік Руслан Андрійович 10005415 KA 25.07.2014 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0080764

Облік і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю та 
державним 
сектором економіки

153,800

3



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 «11»  серпня 2021 року 

№ 136-ПК

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 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 10060012 826856
Щербань Людмила Леонідівна 21121714 KC 21.06.2002 

Диплом спеціаліста
Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

119,000

4



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 «11»  серпня 2021 року 

№ 136-ПК

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 9084394 861781

Грязнова Жанна Валеріївна 170306 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0084599

Менеджмент бізнес-
організацій, 
Менеджмент 
зовнішньоекономічн
ої діяльності, 
Управління 
фінансово-
економічною 
безпекою

144,000

5



2 10194265 861781

Кавунова Світлана Володимирівна 116854 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0108124

Менеджмент бізнес-
організацій, 
Менеджмент 
зовнішньоекономічн
ої діяльності, 
Управління 
фінансово-
економічною 
безпекою

115,800

3 9079332 861781

Сокуренко Дар`я Володимирівна 170496 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0084542

Менеджмент бізнес-
організацій, 
Менеджмент 
зовнішньоекономічн
ої діяльності, 
Управління 
фінансово-
економічною 
безпекою

136,500

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 «11»  серпня 2021 року 

№ 136-ПК

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 9752793 826855

Коваленко Поліна Григорівна 44914983 XA 30.06.2013 
Диплом магістра

Менеджмент бізнес-
організацій, 
Менеджмент 
зовнішньоекономічн
ої діяльності, 
Управління 
фінансово-
економічною 
безпекою

118,400

7



2 9754555 826855

Старостенко Сергій Олександрович 008772 ЛE 26.06.1998 Диплом 
спеціаліста

Менеджмент бізнес-
організацій, 
Менеджмент 
зовнішньоекономічн
ої діяльності, 
Управління 
фінансово-
економічною 
безпекою

116,000

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
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 

№ 136-ПК

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 10128402 850697

Гуртовий Олександр Леонідович 116823 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0102323

Електротехнічні 
системи 
електроспоживання, 
Енергетичний 
менеджмент

120,900

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
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 

№ 136-ПК

192 Будівництво та цивільна інженерія 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 9553236 836117 Головань Олександр Дмитрович 19007067 MB 24.12.2010 
Диплом спеціаліста

Будівництво та 
цивільна інженерія

125,000

2 9607880 836117 Кочергін Єгор Сергійович 10503288 MB 23.04.2004 
Диплом спеціаліста

Будівництво та 
цивільна інженерія

118,000

3 9609899 836117 Попов Ярослав Миколайович 000847 ЛO 24.05.1996 Диплом 
спеціаліста

Будівництво та 
цивільна інженерія

123,800

4 10125611 836117 Таран Андрій Миколайович 21184565 KC 28.06.2002 
Диплом спеціаліста

Будівництво та 
цивільна інженерія

120,800

5 10126909 836117 Тесленко Анатолій Вікторович 28026649 KC 30.06.2005 
Диплом спеціаліста

Будівництво та 
цивільна інженерія

120,300

6 9551810 836117 Торохтій Богдан Григорович 39969593 HP 28.02.2011 
Диплом магістра

Будівництво та 
цивільна інженерія

120,500

10



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 «11»  серпня 2021 року 

№ 136-ПК

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 10052665 872248 Вербовий Віталій Володимирович 32300674 KC 27.06.2007 
Диплом спеціаліста

Агрономія 115,500

2 10040781 872248 Поліщук Олександр Олександрович 43267152 KC 31.05.2012 
Диплом спеціаліста

Агрономія 134,100

3 10214292 872248 Резніченко Віта Петрівна 21177663 KC 28.06.2002 
Диплом магістра

Агрономія 119,600

4 10056818 872248 Руденко Євгенія Миколаївна 19007219 MB 10.06.2011 
Диплом спеціаліста

Агрономія 131,000

5 10130858 872248 Сергатий Михайло Юрійович 110883 M20 31.12.2020 
Диплом магістра

Агрономія 126,500
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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 «11»  серпня 2021 року 

№ 136-ПК

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 10215785 864868

Юрченко Оксана Володимирівна 28041868 KC 30.06.2005 
Диплом магістра

Агроінженерія, 
Технічний сервіс 
сільськогосподарськ
ої техніки

128,000
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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 «11»  серпня 2021 року 

№ 136-ПК

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) 
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 9839022 845575
Глевацька Наталія Миколаївна 106040 C17 30.06.2017 

Диплом спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

142,400

2 9888871 845575
Дударчук Микола Терентійович 841342 TB 27.06.1990 Диплом 

спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

120,900

3 10002355 845575
Малаховський Юрій Віталійович 050975 M19 28.02.2019 

Диплом магістра
Публічне 
управління та 
адміністрування

165,600

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 «11»  серпня 2021 року 

№ 136-ПК

292 Міжнародні економічні відносини 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 10201127 849230
Бендюк Анастасія Альбертівна 119/2019/LF B 025703 

17.06.2019 Диплом бакалавра
2021р. - 
0031748

Міжнародні 
економічні 
відносини

153,100
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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 «11»  серпня 2021 року 

№ 136-ПК

292 Міжнародні економічні відносини 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 9767466 845574
Рудь Олександр Олексійович 10064074 MB 24.01.2014 

Диплом спеціаліста
Міжнародні 
економічні 
відносини

133,800

2 9764692 845574
Соколовська Олена Миколаївна 11633089 KC 25.06.1999 

Диплом спеціаліста
Міжнародні 
економічні 
відносини

206,200
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