
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений структурний підрозділ - Хмельницький політехнічний коледж 

Національного університету "Львівська політехніка"
(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
(населений пункт)

від «06» серпня 2019 року №228

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ - 
Хмельницький політехнічний коледж Національного університету "Львівська 
політехніка" у 2019 році та рішення приймальної комісії від «06» серпня 2019 року, 
протокол №20,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 2 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 7 арк.

Директор Овчарук В.В.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ - Хмельницький 
політехнічний коледж 

Національного університету 
"Львівська політехніка"

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 228

073 Менеджмент Державна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6206158 Галич Максим Юрійович 51149872 XM 23.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0307187 Менеджмент 377

6028543 Деркач Богдана Олександрівна 51158808 XM 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0047048 Менеджмент 401

6386045 Казанцева Вероніка Ігорівна 50751078 AP 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0113708 Менеджмент 375

6771165 Мацібора Богдан Ігорович 51159219 XM 21.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0330343 Менеджмент 352

6484594 Пікас Вадим Юрійович 51149491 XM 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0011437 Менеджмент 422

1



5705172 Поплавська Катерина Андріївна 51149848 XM 21.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0055098 Менеджмент 500

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ - Хмельницький 
політехнічний коледж 

Національного університету 
"Львівська політехніка"

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 228

123 Комп’ютерна інженерія Державна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6055066 Гомелько Олександр Русланович 51018305 PH 21.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0261271 Комп'ютерна 
інженерія

429

6160789 Дацюк Олександр Валентинович 51161430 XM 23.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0215283 Комп'ютерна 
інженерія

413

6017977 Кіра Богдана Юріївна 51158996 XM 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0260881 Комп'ютерна 
інженерія

441

5863185 Савіцький Владислав Володимирович 51159996 XM 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0257225 Комп'ютерна 
інженерія

451

5710197 Хомяков Дмитро Сергійович 51058252 TM 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0052313 Комп'ютерна 
інженерія

449

3



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ - Хмельницький 
політехнічний коледж 

Національного університету 
"Львівська політехніка"

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 228

131 Прикладна механіка Державна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5825394 Нашілов Богдан Петрович 027343 K19 20.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Прикладна механіка 10

4



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ - Хмельницький 
політехнічний коледж 

Національного університету 
"Львівська політехніка"

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 228

133 Галузеве 
машинобудування Державна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6150108 Павлюк Максим Русланович 51161248 XM 21.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0176693 Галузеве 
машинобудування

415

5



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ - Хмельницький 
політехнічний коледж 

Національного університету 
"Львівська політехніка"

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 228

274 Автомобільний транспорт Державна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6665908 Дубограй Олександр Олександрович 049768 K19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Автомобільний 
транспорт

17

6



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ - Хмельницький 
політехнічний коледж 

Національного університету 
"Львівська політехніка"

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 228

274 Автомобільний транспорт Державна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5846095 Єльцина Ніколь Сергіївна 51160522 XM 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0224572 Автомобільний 
транспорт

410

7


