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

Форма № Н-1.03.1
Київський  фаховий  коледж  електронних  приладів 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «30» липня 2022 року №36/с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Київський фаховий коледж електронних 
приладів у 2022 році та рішення приймальної комісії від «30» липня 2022 року, 
протокол №6,

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 1 арк.

В.о. директора Анатолій ПОХРЕСНИК
(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
Київський фаховий 
коледж електронних 

приладів
Додаток до наказу від «30»  липня 2022 року 

№ 36/с

172 Телекомунікації та радіотехніка Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

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

1 10400791 975101
Іщенко Сергій Валерійович 53075283 KB 15.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Телекомунікації 
та радіотехніка

160,000

2 10345194 975101
Кизило Костянтин Олександрович 53073284 KB 15.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Телекомунікації 
та радіотехніка

153,000

3 10438440 975101
Тіщенко Михайло Володимирович 53205403 KB 14.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Телекомунікації 
та радіотехніка

152,000

4 10378631 975101
Хоменко Микита Юрійович 53046369 KB 15.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Телекомунікації 
та радіотехніка

159,000

1


