
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 «19» серпня 2021 року №68 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 «19» серпня 2021 року, протокол 
№40,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб 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 «19»  серпня 2021 року 
№ 68 ОДС

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб
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1 10225606 929814

Волков Олександр Русланович 51394721 HP 20.09.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткуванн
я підприємств і 
цивільних споруд

432,000

2 9723697 929814

Парінов Михайло Сергійович 52098830 HP 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткуванн
я підприємств і 
цивільних споруд

430,000

1



3 9724861 929814

Рицко Андрій Ігорович 51348682 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткуванн
я підприємств і 
цивільних споруд

420,000

2


