
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 «19» серпня 2022 року №196

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський радіотехнічний коледж у 2022 
році та рішення приймальної комісії від «19» серпня 2022 року, протокол №26,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 1 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 «19»  серпня 2022 року 
№ 196

131 Прикладна механіка Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10800255 109576
7

815-8107369 53514212 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Інженерна 
механіка

0,000

2 10562573 109576
7

815-7944785 53506615 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Інженерна 
механіка

0,000

3 10834781 109576
7

815-8059539 53496071 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Інженерна 
механіка

0,000

1


