
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 №197

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 
№ 197

172 Телекомунікації та радіотехніка Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата 
видачі та тип документа 
про освітній (освітньо-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10796114 109577
1

815-7900181 53518153 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Радіотехніка 0,000

2 10779992 109577
1

815-8106166 53515955 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Радіотехніка 0,000

3 10789947 109577
1

815-7877698 53518177 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Радіотехніка 0,000

1


