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

Форма № Н-1.03.1
Національний  технічний  університет  "Харківський  політехнічний 

(найменування закладу освіти)

 інститут" 

НАКАЗ
ХАРКІВ

(населений пункт)

від «28» липня 2022 року №1172 СТ

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 
"Харківський комп'ютерно-технологічний фаховий коледж Національного 
технічного університету "Харківський політехнічний інститут" у 2022 році та 
рішення приймальної комісії від «28» липня 2022 року, протокол №36,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного 
(регіонального) бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Ректор Євген СОКОЛ
(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 
"Харківський 
комп'ютерно-

технологічний фаховий 
коледж Національного 
технічного університету 

"Харківський 
політехнічний інститут"

Додаток до наказу від «28»  липня 2022 року 
№ 1172 СТ

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Фаховий молодший 

бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10441247 100173
1

Болобан Микита Русланович 52996678 TA 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Ремонт 
комп'ютерної та 
електропобутово
ї техніки

154,000

1



2 10398129 100173
1

Буклей Данило Валентинович 53511170 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Ремонт 
комп'ютерної та 
електропобутово
ї техніки

138,000

3 10448699 100173
1

989-7953354 53488745 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Ремонт 
комп'ютерної та 
електропобутово
ї техніки

140,000

4 10436338 100173
1

Костромін Владислав Андрійович 53507350 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Ремонт 
комп'ютерної та 
електропобутово
ї техніки

190,000

5 10418693 100173
1

989-7888969 53509040 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Ремонт 
комп'ютерної та 
електропобутово
ї техніки

146,000

6 10307593 100173
1

989-7879866 53516403 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Ремонт 
комп'ютерної та 
електропобутово
ї техніки

168,000

7 10400280 100173
1

Рижов Ярослав Андрійович 53501157 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Ремонт 
комп'ютерної та 
електропобутово
ї техніки

152,000

8 10446982 100173
1

Чекіс Михайло Сергійович 53509627 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Ремонт 
комп'ютерної та 
електропобутово
ї техніки

157,000

2


