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

Форма № Н-1.03.1
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ХАРКІВ

(населений пункт)

від «06» серпня 2019 року №1757СТ

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний технічний університет 
"Харківський політехнічний інститут" у 2019 році та рішення приймальної комісії 
від «06» серпня 2019 року, протокол №48,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Ректор Сокол Є.І.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



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
Національний технічний 
університет "Харківський 
політехнічний інститут"

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 1757СТ

161 Хімічні технології та 
інженерія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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

5887187 Луценко Катерина Костянтинівна 50914327 TA 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0208649 Технології органічних 
речовин, харчових 
добавок та 
косметичних засобів

125,154

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
Національний технічний 
університет "Харківський 
політехнічний інститут"

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 1757СТ

162 Біотехнології та 
біоінженерія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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

6010084 Мясоєдов Роман Сергійович 50780013 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0120004 Біотехнології та 
біоінженерія 

157,745

5639914 Пасько Андрій Олександрович 50783297 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0045840 Біотехнології та 
біоінженерія 

160,149

2


