
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений  структурний  підрозділ  «Фаховий  коледж 

(найменування закладу освіти)

 «Політехніка»  Державного  університету  економіки  і  технологій» 

НАКАЗ
КРИВИЙ РІГ
(населений пункт)

від «07» вересня 2022 року №102-ОДС

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 
«Фаховий коледж «Політехніка» Державного університету економіки і технологій» 
у 2022 році та рішення приймальної комісії від «07» вересня 2022 року, протокол 
№42,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «12» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного 
(регіонального) бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 3 арк.

В.о. директора Наталя ВОЛОШАНЮК
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 

«Фаховий коледж 
«Політехніка» 
Державного 

університету економіки 
і технологій»

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 102-ОДС

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Фаховий молодший 

бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10454790 102317
5

Бородянець Дар`я Леонідівна 53252631 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

148,000

1



2 10449763 102317
5

Гаєвський Влад Олександрович 50338404 HP 23.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

160,000

3 10457559 102317
5

Єрьоменко Лілія Геннадіївна 46079794 MK 01.06.2014 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

172,000

4 10462794 102317
5

Козирко Юрій Сергійович 51893607 HP 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

136,000

5 10455357 102317
5

Лісовець Микола Анатолійович 52255811 HP 22.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

160,000

6 10457510 102317
5

Маркевич Максим Володимирович 53273516 HP 27.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

122,000

2



7 10466762 102317
5

Мірошина Анастасія Дмитрівна 46310290 HP 31.05.2014 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

172,000

8 10447994 102317
5

Ніканорова Олександра Олександрівна 52255828 HP 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

116,000

9 10449360 102317
5

Пушкарьова Дар`я Олександрівна 51893636 HP 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

158,000

10 10634011 102317
5

Третяк Дмитро Валентинович 52255723 HP 21.12.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0367529 Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

154,000

3


