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

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений  структурний  підрозділ  «Фаховий  коледж  «Політехніка» 

(найменування закладу освіти)

 Державного  університету  економіки  і  технологій» 

НАКАЗ
КРИВИЙ РІГ
(населений пункт)

від «13» серпня 2021 року №66 ОДС

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 
«Фаховий коледж «Політехніка» Державного університету економіки і технологій» 
у 2021 році та рішення приймальної комісії від «13» серпня 2021 року, протокол 
№38,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 арк.

В.о. директора Ольга ГЛАДУН
(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

Відокремлений структурний 
підрозділ «Фаховий коледж 
«Політехніка» Державного 
університету економіки і 

технологій»

Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 
№ 66 ОДС

184 Гірництво Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету
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1 9624650 929812

Балан Даніїл Ігорович 52322651 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0045749

Експлуатація та 
ремонт гірничого 
електромеханічного 
обладнання та 
автоматичних 
пристроїв

472,000

2 9574940 929812

Власов Дмитро Олександрович 52770472 HP 27.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Експлуатація та 
ремонт гірничого 
електромеханічного 
обладнання та 
автоматичних 
пристроїв

429,000

1



3 10115740 929812

Грицай Віктор Русланович 52351459 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0035083; 2021р. 
- 0035083

Експлуатація та 
ремонт гірничого 
електромеханічного 
обладнання та 
автоматичних 
пристроїв

507,750

4 9565347 929812

Добрянський Олександр Сергійович 52326289 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Експлуатація та 
ремонт гірничого 
електромеханічного 
обладнання та 
автоматичних 
пристроїв

488,000

5 9702761 929812

Дудко Дмитро Павлович 51895823 HP 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0102537

Експлуатація та 
ремонт гірничого 
електромеханічного 
обладнання та 
автоматичних 
пристроїв

465,500

6 9571064 929812

Іванін Владислав Олександрович 52255941 HP 23.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Експлуатація та 
ремонт гірничого 
електромеханічного 
обладнання та 
автоматичних 
пристроїв

517,000

7 9573796 929812

Кузнецов Владислав Ігорович 52770496 HP 27.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Експлуатація та 
ремонт гірничого 
електромеханічного 
обладнання та 
автоматичних 
пристроїв

425,000

8 9848491 929812

Пономаренко Олександр Миколайович 51929213 HP 27.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Експлуатація та 
ремонт гірничого 
електромеханічного 
обладнання та 
автоматичних 
пристроїв

476,000

9 10129834 929812

Раковець Олександр Вікторович 49580835 HP 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Експлуатація та 
ремонт гірничого 
електромеханічного 
обладнання та 
автоматичних 
пристроїв

437,000
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10 9572291 929812

Червяков Сава Павлович 52770471 HP 27.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Експлуатація та 
ремонт гірничого 
електромеханічного 
обладнання та 
автоматичних 
пристроїв

422,000
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