
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 №104-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 4 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 
№ 104-ОДС

184 Гірництво Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету
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1 10454003 102317
3

Бабчанік Богдан Русланович 50244070 PB 21.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Експлуатація та 
ремонт 
гірничого 
електромеханічн
ого обладнання 
та автоматичних 
пристроїв

140,000

1



2 10454708 102317
3

Баранов Роман Васильович 38046398 HP 28.05.2010 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Експлуатація та 
ремонт 
гірничого 
електромеханічн
ого обладнання 
та автоматичних 
пристроїв

172,000

3 10448964 102317
3

Буніц Данило Вікторович 53273547 HP 27.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Експлуатація та 
ремонт 
гірничого 
електромеханічн
ого обладнання 
та автоматичних 
пристроїв

160,000

4 10463989 102317
3

Горшков Сергій Олександрович 53249574 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Експлуатація та 
ремонт 
гірничого 
електромеханічн
ого обладнання 
та автоматичних 
пристроїв

160,000

5 10473811 102317
3

Жосан Станіслав Олегович 52296115 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Експлуатація та 
ремонт 
гірничого 
електромеханічн
ого обладнання 
та автоматичних 
пристроїв

160,000

6 10854682 102317
3

Зарічний Антон Романович 52918502 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0084443 Експлуатація та 
ремонт 
гірничого 
електромеханічн
ого обладнання 
та автоматичних 
пристроїв

166,000

2



7 10703629 102317
3

Калістратов Назар Михайлович 53252481 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0012163 Експлуатація та 
ремонт 
гірничого 
електромеханічн
ого обладнання 
та автоматичних 
пристроїв

179,000

8 10456997 102317
3

Лущишин Савелій Анатолійович 53272077 HP 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Експлуатація та 
ремонт 
гірничого 
електромеханічн
ого обладнання 
та автоматичних 
пристроїв

130,000

9 10454305 102317
3

Михайліченко Владислав Валентинович 50873670 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2019р. - 0197458 Експлуатація та 
ремонт 
гірничого 
електромеханічн
ого обладнання 
та автоматичних 
пристроїв

189,000

10 10454249 102317
3

Олексієв Євгеній Сергійович 50324773 HP 23.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Експлуатація та 
ремонт 
гірничого 
електромеханічн
ого обладнання 
та автоматичних 
пристроїв

170,000

11 10456910 102317
3

Чабаненко Ігор Костянтинович 52124373 HP 16.01.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Експлуатація та 
ремонт 
гірничого 
електромеханічн
ого обладнання 
та автоматичних 
пристроїв

126,000

3



12 10448533 102317
3

Яворський Даниіл Андрійович 53273539 HP 27.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Експлуатація та 
ремонт 
гірничого 
електромеханічн
ого обладнання 
та автоматичних 
пристроїв

164,000

13 10448710 102317
3

Яворський Іван Андрійович 53273515 HP 27.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Експлуатація та 
ремонт 
гірничого 
електромеханічн
ого обладнання 
та автоматичних 
пристроїв

162,000

4


