
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 №1173 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 
№ 1173 СТ

131 Прикладна механіка Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10365648 989509

Васильченко Артем Юрійович 53517200 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
верстатів з 
програмним 
управлінням і 
робототехнічних 
комплексів

133,000

1



2 10446873 989509

Імітер Тимур Олександрович 53044111 KC 11.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
верстатів з 
програмним 
управлінням і 
робототехнічних 
комплексів

164,000

3 10321464 989509

989-7877713 53408847 AK 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
верстатів з 
програмним 
управлінням і 
робототехнічних 
комплексів

134,000

4 10411081 989509

Кравченко Андрій Іванович 53509469 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
верстатів з 
програмним 
управлінням і 
робототехнічних 
комплексів

150,000

5 10333501 989509

Погребняк Дмитро Олександрович 53524718 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
верстатів з 
програмним 
управлінням і 
робототехнічних 
комплексів

171,000

6 10332675 989509

Чубукін Микола Євгенович 53506226 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
верстатів з 
програмним 
управлінням і 
робототехнічних 
комплексів

170,000

2


