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

Форма № Н-1.03.1
Харківський  радіотехнічний  коледж 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ХАРКІВ

(населений пункт)

від «28» липня 2022 року №161

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський радіотехнічний коледж у 2022 
році та рішення приймальної комісії від «28» липня 2022 року, протокол №20,

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.

Директор Костянтин СТРЮК
(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 Харківський 
радіотехнічний коледж

Додаток до наказу від «28»  липня 2022 року 
№ 161

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 10453685 968761
Бондаренко Софія Олександрівна 53510769 XA 10.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Інженерна 
механіка

110,000

2 10342214 968761
Горбаньов Владислав Вячеславович 53523994 XA 10.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Інженерна 
механіка

124,000

3 10333165 968761
Дев`ятко Артем Вікторович 53523629 XA 10.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Інженерна 
механіка

131,000

4 10425022 968761
Драч Андрій Романович 53505315 XA 10.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Інженерна 
механіка

104,000

1



5 10407918 968761
Єфіменко Максим Олегович 53514089 XA 10.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Інженерна 
механіка

120,000

6 10381241 968761
Нестеренко Семен Олександрович 53518217 XA 10.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Інженерна 
механіка

134,000

2


