
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 №67 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 2 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 
№ 67 ОДС

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету
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1 9563046 929814

Гладун Валерія Олександрівна 52326511 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткуванн
я підприємств і 
цивільних споруд

486,000

2 9604335 929814

Голобородько Єлизавета Вікторівна 50333256 HP 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2018р. - 
0160806; 2018р. 
- 0160806

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткуванн
я підприємств і 
цивільних споруд

425,500

1



3 9865622 929814

Гримайло Ангеліна Ігорівна 52255843 HP 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткуванн
я підприємств і 
цивільних споруд

484,000

4 10163708 929814

Деребчинський Олег Русланович 51929182 HP 27.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткуванн
я підприємств і 
цивільних споруд

406,000

5 8706751 929814

Довганич Олександр Вікторович 52506664 KC 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0010136

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткуванн
я підприємств і 
цивільних споруд

446,000

6 9575905 929814

Дубовик Анна Володимирівна 29358284 HP 27.06.2006 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткуванн
я підприємств і 
цивільних споруд

492,000

7 9032461 929814

Мартинюк Єгор Дмитрович 52326481 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0027398; 2021р. 
- 0027398

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткуванн
я підприємств і 
цивільних споруд

565,000

8 9263188 929814

Ситько Владислав Сергійович 52319866 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0008572

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткуванн
я підприємств і 
цивільних споруд

463,750

9 10129337 929814

Якорев Нікіта Олександрович 52326305 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткуванн
я підприємств і 
цивільних споруд

417,000
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