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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «09»  серпня 2019 року 

№ 136/4

133 Галузеве 
машинобудування Державна Магістр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

6791836 Артеменко Олексій Олександрович 077577 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Підйомно-транспортні, 
будівельні, дорожні, 
меліоративні машини і 
обладнання

76,4

6791850 Романов Роман Євгенович 077572 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Підйомно-транспортні, 
будівельні, дорожні, 
меліоративні машини і 
обладнання

75

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «09»  серпня 2019 року 

№ 136/4

192 Будівництво та цивільна 
інженерія Державна Магістр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

6776700 Висторобський Сергій Володимирович 015586 MПHX 30.06.2000 
Диплом спеціаліста

Автомобільні дороги 
та аеродроми

90,7

6776717 Карита Дмитро Васильович 47613260 AH 07.07.2014 
Диплом бакалавра

Автомобільні дороги 
та аеродроми

77,5

6776749 Карпов Дмитро Сергійович 35610721 XA 07.03.2009 
Диплом бакалавра

Автомобільні дороги 
та аеродроми

69,6

6793668 Кірюхін Сергій Дмитрович 34730345 TA 02.07.2008 
Диплом спеціаліста

Автомобільні дороги 
та аеродроми

87,2

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «09»  серпня 2019 року 

№ 136/4

192 Будівництво та цивільна 
інженерія Державна Магістр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

6775776 Цвілик Вікторія Миколаївна 070218 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Мости і транспортні 
тунелі

86

3



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «09»  серпня 2019 року 

№ 136/4

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

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

6775562 Спинка Олексій Леонтійович 077581 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Автомобільний 
транспорт

68

6775231 Ткаченко Дмитро Юрійович 077564 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Автомобільний 
транспорт

70,2

6775236 Чепа Владислав Леонідович 077583 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Автомобільний 
транспорт

70,4

4


