
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Харківський  національний  університет  імені  В.Н.  Каразіна 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ХАРКІВ

(населений пункт)

від «23» серпня 2021 року №0210-07/398

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна у 2021 році та рішення приймальної комісії від «23» серпня 2021 
року, протокол №23,

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 10 арк.

Ректор Тетяна КАГАНОВСЬКА
(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
Харківський національний 
університет імені В.Н. 

Каразіна
Додаток до наказу від «23»  серпня 2021 року 

№ 0210-07/398

054 Соціологія 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 10192324 819607

Бережна Катерина Романівна 52282031 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0018680; 2021р. 
- 0018680; 
2021р. - 
0018680

Соціально-політичні 
та маркетингові 
дослідження

166,566

2 10117313 819607

Гончаров Данило Володимирович 52285997 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0063727; 2021р. 
- 0063727; 
2021р. - 
0063727

Соціально-політичні 
та маркетингові 
дослідження

169,320

1



3 9521844 819607

Солдатенкова Анастасія Дмитрівна 52772674 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0177405; 2021р. 
- 0177405; 
2021р. - 
0177405

Соціально-політичні 
та маркетингові 
дослідження

148,818

4 9661264 819607

Тимофеєва Ніка Олексіївна 50766287 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0197885; 2019р. 
- 0197885; 
2019р. - 
0197885

Соціально-політичні 
та маркетингові 
дослідження

171,615

5 9387355 819607

Шинкаренко Лариса Василівна 105752 A 16.06.1990 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

2021р. - 
0349451; 2021р. 
- 0349451; 
2021р. - 
0349451

Соціально-політичні 
та маркетингові 
дослідження

132,396

6 10190020 819607

Шмаков Ілля Дмитрович 49546866 HP 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0374050; 2021р. 
- 0374050; 
2021р. - 
0374050

Соціально-політичні 
та маркетингові 
дослідження

128,775

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
Харківський національний 
університет імені В.Н. 

Каразіна
Додаток до наказу від «23»  серпня 2021 року 

№ 0210-07/398

054 Соціологія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
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/п

№
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и 
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ЕБ
О
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 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
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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 9412425 818713

Левадна Катерина Олександрівна 51330437 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0128634; 2019р. 
- 0128634; 
2019р. - 
0128634

Соціологія 
комунікацій, 
реклами та зв’язків з 
громадськістю

183,243

2 10109408 818713

Максименко Катерина Євгенівна 52293322 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0247402; 2021р. 
- 0247402; 
2021р. - 
0247402

Соціологія 
комунікацій, 
реклами та зв’язків з 
громадськістю

148,053

3



3 9658820 818713

Сухач Крістіна Юріївна 52664439 HP 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0013371; 2021р. 
- 0013371; 
2021р. - 
0013371

Соціологія 
комунікацій, 
реклами та зв’язків з 
громадськістю

195,509

4 9780431 818713

Шишацька Ксенія Ярославівна 52279360 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0088686; 2021р. 
- 0088686; 
2021р. - 
0088686

Соціологія 
комунікацій, 
реклами та зв’язків з 
громадськістю

160,038

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
Харківський національний 
університет імені В.Н. 

Каразіна
Додаток до наказу від «23»  серпня 2021 року 

№ 0210-07/398

054 Соціологія 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 10250461 949694

62-7598524 52586315 HK 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Соціальні 
комунікації, реклама 
та зв’язки з 
громадськістю

150,705

5



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
Харківський національний 
університет імені В.Н. 

Каразіна
Додаток до наказу від «23»  серпня 2021 року 

№ 0210-07/398

061 Журналістика 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 10231727 855098

Алексєєва Юлія Євгенівна 51305266 AP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0179535; 2019р. 
- 0179535; 
2019р. - 
0179535

Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

155,754

2 8704575 855098

Анохін Данило Семенович 52085634 AP 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0384857; 2021р. 
- 0384857; 
2021р. - 
0384857

Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

160,548

6



3 9751995 855098

Безугла Олександра Юріївна 52281874 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0117727; 2021р. 
- 0117727; 
2021р. - 
0117727

Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

182,886

4 8713008 855098

Гулямзарова Юліанна Олександрівна 52318821 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0300816; 2021р. 
- 0300816; 
2021р. - 
0300816

Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

166,158

5 9558777 855098

Гуменюк Євгеній Євгенійович 50485518 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2018р. - 
0252542; 2018р. 
- 0252542; 
2018р. - 
0252542

Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

174,930

6 9628917 855098

Іванісенко Єва Русланівна 51968805 XA 24.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0195210; 2020р. 
- 0195210; 
2020р. - 
0195210

Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

149,736

7 8851601 855098

Кравченко Наталія Євгенівна 52279407 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0089912; 2021р. 
- 0089912; 
2021р. - 
0089912

Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

149,532

8 8957777 855098

Кульбака Вероніка Олександрівна 52286197 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0017818; 2021р. 
- 0017818; 
2021р. - 
0017818

Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

178,296

9 10243673 855098

Мамєдова Аміна Рустамівна 52274232 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0183966; 2021р. 
- 0183966; 
2021р. - 
0183966

Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

146,574

10 10131309 855098

Мельник Анжеліка Миколаївна 52293168 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

148,818

7



11 10242673 855098

Назаренко Олександра Андріївна 50772045 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0018697; 2019р. 
- 0018697; 
2019р. - 
0018697

Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

167,484

12 9348154 855098

Резніченко Анастасія Сергіївна 50774966 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0113930; 2019р. 
- 0113930; 
2021р. - 
0219086

Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

158,916

13 9351501 855098

Савченко Вікторія Максимівна 51894243 HP 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0205052; 2020р. 
- 0205052; 
2020р. - 
0205052

Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

163,404

14 8879397 855098

Старікова Дар`я Сергіївна 51976779 XA 20.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0220679; 2021р. 
- 0220679; 
2021р. - 
0220679

Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

122,604

15 9353110 855098

Хайло Аліна Володимирівна 52261550 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0002477; 2021р. 
- 0002477; 
2021р. - 
0002477

Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

158,406

16 8783590 855098

Шапранова Анна Владиславівна 52815288 HK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0218799; 2021р. 
- 0218799; 
2021р. - 
0218799

Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

164,526

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
Харківський національний 
університет імені В.Н. 

Каразіна
Додаток до наказу від «23»  серпня 2021 року 

№ 0210-07/398

231 Соціальна робота 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 9946599 924285

Болгов Владислав Олександрович 48002944 AH 30.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0393640; 2021р. 
- 0393640; 
2021р. - 
0393640

Соціальна робота 118,116

2 10206183 924285

Колесник Юлія Олександрівна 52335385 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0170598; 2021р. 
- 0170598; 
2021р. - 
0170598

Соціальна робота 118,371

9



3 8940263 924285

Свинарчук Вікторія Володимирівна 52286374 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0371279; 2021р. 
- 0371279; 
2021р. - 
0371279

Соціальна робота 126,684

4 8828010 924285

Трохимченко Юлія Миколаївна 52548265 CM 23.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0099748; 2021р. 
- 0099748; 
2021р. - 
0099748

Соціальна робота 147,084

10



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Харківський  національний  університет  імені  В.Н.  Каразіна 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ХАРКІВ

(населений пункт)

від «23» серпня 2021 року №0210-07/411

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна у 2021 році та рішення приймальної комісії від «23» серпня 2021 
року, протокол №23,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 2 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Ректор Тетяна КАГАНОВСЬКА
(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
Харківський національний 
університет імені В.Н. 

Каразіна
Додаток до наказу від «23»  серпня 2021 року 

№ 0210-07/411

054 Соціологія 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 10237321 864303
Севаст`янов Євгеній Володимирович 096954 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0028303

Соціально-політичні 
та маркетингові 
дослідження

153,750

1



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
Харківський національний 
університет імені В.Н. 

Каразіна
Додаток до наказу від «23»  серпня 2021 року 

№ 0210-07/411

061 Журналістика 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 10155177 852090
Козаченко Катерина Ігорівна 090273 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0364654; 2021р. 
- 0364654

Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

163,750

2 9574542 852090
Коновод Владислава Юріївна 018473 E21 31.05.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0038912; 2019р. 
- 0038912

Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

147,250

3 9014155 852090
Мірошниченко Аліса Вячеславівна 094315 E20 28.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0221914; 2021р. 
- 0221914

Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

168,000

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Харківський  національний  університет  імені  В.Н.  Каразіна 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ХАРКІВ

(населений пункт)

від «23» серпня 2021 року №0210-07/421

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна у 2021 році та рішення приймальної комісії від «23» серпня 2021 
року, протокол №23,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 2 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Ректор Тетяна КАГАНОВСЬКА
(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
Харківський національний 
університет імені В.Н. 

Каразіна
Додаток до наказу від «23»  серпня 2021 року 

№ 0210-07/421

054 Соціологія 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 10248078 818716
Бараник Наталія Сергіївна 32805511 HP 30.06.2007 

Диплом бакалавра
Соціально-політичні 
та маркетингові 
дослідження

178,000

1



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
Харківський національний 
університет імені В.Н. 

Каразіна
Додаток до наказу від «23»  серпня 2021 року 

№ 0210-07/421

061 Журналістика 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 10248083 852477

Зульфугарли Нурай 50770775 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

167,000

2 10249890 852477

Кравченко Анастасія Михайлівна 51328547 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

184,000

3 10249885 852477

Чебанова Інеса Артурівна 51891183 HP 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

194,000

2


