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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
Харківський національний 
автомобільно-дорожній 

університет

Додаток до наказу від «01»  вересня 2020 року 
№ 117/4

133 Галузеве машинобудування Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
ЕБ
О

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
 б
ал

1 8358070 678289

Байрамов Ельдар Сейфалмелук огли 35967483 XA 30.06.2009 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Автоматизоване 
проектування та 
експлуатація 
будівельних і 
дорожніх машин

147,165

2 8358501 678289

Величко Олександр Миколайович 11222287 XA 19.06.1999 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Автоматизоване 
проектування та 
експлуатація 
будівельних і 
дорожніх машин

181,082

3 8357849 678289

Королевський Дмитро Вячеславович 45077519 KB 27.06.2013 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Автоматизоване 
проектування та 
експлуатація 
будівельних і 
дорожніх машин

146,957

1



4 8357485 678289

Лавошник Едуард Ігорович 44225185 XA 31.05.2013 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Автоматизоване 
проектування та 
експлуатація 
будівельних і 
дорожніх машин

179,625

5 8294010 678289

Павленко Олександр Володимирович 12942514 XA 15.06.2000 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Автоматизоване 
проектування та 
експлуатація 
будівельних і 
дорожніх машин

146,02

6 8443164 678289

Чубар Максим Віталійович 46168134 XA 30.05.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Автоматизоване 
проектування та 
експлуатація 
будівельних і 
дорожніх машин

144,199

2



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
Харківський національний 
автомобільно-дорожній 

університет

Додаток до наказу від «01»  вересня 2020 року 
№ 117/4

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
ЕБ
О

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
 б
ал

1 8173804 733315

Амірханян Софія Андраніківна 51842492 CK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0150450 Транспортне 
будівництво та 
цивільна інженерія

185,087

2 8412999 733315
Кроква Олександр Олександрович 46311151 HP 31.05.2014 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Транспортне 
будівництво та 
цивільна інженерія

154,395

3 8401521 733315
Пічугін Євген Валентинович 49522988 HP 26.06.2017 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Транспортне 
будівництво та 
цивільна інженерія

155,436

4 8382496 733315
Попок Дмитро Григорович 48937224 XA 27.05.2016 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0241614 Транспортне 
будівництво та 
цивільна інженерія

142,535
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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
Харківський національний 
автомобільно-дорожній 

університет

Додаток до наказу від «01»  вересня 2020 року 
№ 117/4

274 Автомобільний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
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и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
ЕБ
О

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
 б
ал

1 8331823 718946

Житченко Кирило Павлович 52017177 HK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0260718 Автомобільний 
транспорт

126,513

2 8406927 718946

Ружицький Володимир Володимирович 50721055 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Автомобільний 
транспорт

148,933

4



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
Харківський національний 
автомобільно-дорожній 

університет

Додаток до наказу від «01»  вересня 2020 року 
№ 117/4

275 Транспортні технології/275.03 на 
автомобільному транспорті Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
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/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
ЕБ
О

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
 б
ал

1 7422254 667433

Івницька Ярина Михайлівна 51968720 XA 24.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0061411 Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

172,602

2 8149507 667433

Коваленко Катерина Олександрівна 51967254 XA 24.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0073498 Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

171,198

3 7528797 667433

Шевченко Катерина Дмитрівна 46176535 XA 31.05.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0382550 Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

147,321

5


