


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
Національний технічний 
університет "Дніпровська 

політехніка"
Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 

№ 558-с

101 Екологія Державна Бакалавр 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 9934560 868961
Василейко Анастасія Миколаївна 028693 E21 29.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0238035; 2019р. 
- 0238035

Екологія 133,750
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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
Національний технічний 
університет "Дніпровська 

політехніка"
Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 

№ 558-с

103 Науки про Землю Державна Бакалавр 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 10150527 879058
Даниленко Єлизавета Олексіївна 058998 E21 29.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0238534; 2019р. 
- 0238534

Геологія 120,750
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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
Національний технічний 
університет "Дніпровська 

політехніка"
Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 

№ 558-с

121 Інженерія програмного забезпечення Державна Бакалавр 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 9577561 827839
Дмитрова Анна Ігорівна 105210 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0072408; 2018р. 
- 0072408

Інженерія 
програмного 
забезпечення

132,250

2 9527995 827839
Коваленко Артем Валерійович 105776 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0285782; 2019р. 
- 0285782

Інженерія 
програмного 
забезпечення

165,250
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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
Національний технічний 
університет "Дніпровська 

політехніка"
Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 

№ 558-с

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр 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 9911815 835595
Фесенко Андрій Романович 017655 E16 01.04.2016 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0389513; 2021р. 
- 0389513

Комп'ютерні науки 136,000

2 9540815 835595
Юрова Анастасія Кирилівна 132771 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0068510; 2021р. 
- 0394740

Комп'ютерні науки 140,000
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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
Національний технічний 
університет "Дніпровська 

політехніка"
Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 

№ 558-с

123 Комп’ютерна інженерія Державна Бакалавр 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 9071362 819771
Гайдук Максим Сергійович 076259 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0166605; 2019р. 
- 0166605

Комп’ютерна 
інженерія

130,000

2 9592911 819771
Крючков Павло Євгенович 002008 IE 30.06.1996 Диплом 

молодшого спеціаліста
2021р. - 
0390905; 2021р. 
- 0390905

Комп’ютерна 
інженерія

148,250

3 9383252 819771
Степанченко Сергій Романович 082651 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0224045; 2019р. 
- 0224045

Комп’ютерна 
інженерія

135,250
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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
Національний технічний 
університет "Дніпровська 

політехніка"
Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 

№ 558-с

125 Кібербезпека Державна Бакалавр 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 8794733 817553
Козар Єлизавета Вадимівна 090466 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0174843; 2019р. 
- 0174843

Кібербезпека 133,250

2 10093791 817553
Федулов Анатолій Андрійович 060289 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0253573; 2021р. 
- 0388501

Кібербезпека 160,500
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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
Національний технічний 
університет "Дніпровська 

політехніка"
Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 

№ 558-с

131 Прикладна механіка Державна Бакалавр 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 8704705 861482

Конопльов Микола Володимирович 020176 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0390116; 2021р. 
- 0390116

Комп'ютерні 
технології 
машинобудівного 
виробництва

133,500
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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
Національний технічний 
університет "Дніпровська 

політехніка"
Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 

№ 558-с

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Бакалавр 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 8705967 879428
Білий Дмитро Сергійович 060940 E16 01.07.2016 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0090674; 2021р. 
- 0090674

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

127,250

2 9629286 879428
Ватченко Сергій Олександрович 36449734 HP 30.06.2009 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0357821; 2021р. 
- 0357821

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

124,000

3 8734877 879428
Приходько Владислав Андрійович 034712 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0145646; 2021р. 
- 0145646

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

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
Національний технічний 
університет "Дніпровська 

політехніка"
Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 

№ 558-с

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Бакалавр 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 8872775 849482
Сердюк Максим Геннадійович 010242 E15 26.06.2015 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0388281; 2021р. 
- 0388281

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

147,250
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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
Національний технічний 
університет "Дніпровська 

політехніка"
Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 

№ 558-с

172 Телекомунікації та радіотехніка Державна Бакалавр 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 8748935 839946
Пальчик Юрій Олександрович 086329 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0171983; 2019р. 
- 0171983

Телекомунікації та 
радіотехніка

143,500
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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
Національний технічний 
університет "Дніпровська 

політехніка"
Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 

№ 558-с

184 Гірництво Державна Бакалавр 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 9763721 879429
Демчук Віталій Іванович 062564 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0381792; 2021р. 
- 0381792

Гірництво 145,250

2 9205144 879429
Карнаш Богдан Сергійович 037671 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0140551; 2019р. 
- 0140551

Гірництво 144,000

3 9154314 879429
Коломойцев Павло Сергійович 100586 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0194545; 2019р. 
- 0194545

Гірництво 129,000

4 9271751 879429
Назаров Віктор Вікторович 095944 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0129613; 2018р. 
- 0129613

Гірництво 122,500

11



5 9705522 879429
Сова Владислав Валерійович 100745 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0195996; 2020р. 
- 0325796

Гірництво 123,500

6 10059578 879429
Соляник Анатолій Юрійович 021870 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0141646; 2019р. 
- 0141646

Гірництво 141,750

7 9263146 879429
Тищенко Артем Вадимович 021873 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0141931; 2019р. 
- 0141931

Гірництво 139,250

8 9291467 879429
Фисун Володимир Віталійович 050287 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0386700; 2021р. 
- 0386700

Гірництво 136,500

12



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
Національний технічний 
університет "Дніпровська 

політехніка"
Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 

№ 558-с

184 Гірництво Державна Бакалавр 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 9764350 849472
Ренкас Сергій Сергійович 100689 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0193976; 2019р. 
- 0193976

Гірництво 128,000

2 8941935 849472
Шубенко Павло Олегович 100698 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0391793; 2021р. 
- 0391793

Гірництво 141,750

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
Національний технічний 
університет "Дніпровська 

політехніка"
Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 

№ 558-с

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр 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 10131127 883096
Масленко Олексій Олексійович 117636 E17 30.06.2017 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0389750; 2021р. 
- 0389750

Будівництво та 
цивільна інженерія

132,250

2 9555633 883096
Сологуб Сергій Володимирович 004452 E15 30.06.2015 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0393789; 2021р. 
- 0393789

Будівництво та 
цивільна інженерія

127,500
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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
Національний технічний 
університет "Дніпровська 

політехніка"
Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 

№ 558-с

274 Автомобільний транспорт Державна Бакалавр 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 9550598 883097
Ємець Єгор Анатолійович 040855 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0254665; 2021р. 
- 0387520

Автомобільний 
транспорт

136,250
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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
Національний технічний 
університет "Дніпровська 

політехніка"
Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 

№ 558-с

275 Транспортні технології/275.03 на 
автомобільному транспорті Державна Бакалавр 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 8818713 812945

Власенко Владислав Віталійович 100647 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0196596; 2019р. 
- 0196596

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

122,250

2 9875585 812945

Григоренко Вікторія Олександрівна 095973 E20 27.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0365667; 2021р. 
- 0365667

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

129,250

3 9530823 812945

Євсікова Дар`я Олексіївна 040171 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0374294; 2020р. 
- 0374294

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

131,750

16



4 9530831 812945

Зосименко Анастасія Валеріївна 040187 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0254843; 2019р. 
- 0254843

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

139,000

5 9878676 812945

Кучер Олександр Леонідович 32433780 HP 02.07.2007 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0084522; 2021р. 
- 0084522

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

145,250

6 10014150 812945

Отрубянніков Роман Сергійович 127474 E17 30.06.2017 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0390086; 2021р. 
- 0390086

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

153,000

7 9575541 812945

Панченко Олександр Віталійович 040158 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0254031; 2019р. 
- 0254031

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

136,500

8 9595289 812945

Турешева Аліна Олександрівна 040174 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0255204; 2020р. 
- 0373525

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

135,500
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