
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 №232

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 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 5 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 
№ 232

073 Менеджмент Державна Молодший спеціаліст Заочна 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

6773821 Батюсь Дмитро Олександрович 51161036 XM 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0176441 Менеджмент 378

1
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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 
№ 232

073 Менеджмент Державна Молодший спеціаліст Заочна 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

6575641 Пиріжок Наталія Ігорівна 001515 ДГ 25.06.1996 Диплом 
кваліфікованого робітника

Менеджмент 9

6560543 Поліщук Максим Володимирович 035101 K19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Менеджмент 8

6561106 Федораш Микола Олександрович 102847 K17 30.06.2017 Диплом 
кваліфікованого робітника

Менеджмент 8

2
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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 
№ 232

123 Комп’ютерна інженерія Державна Молодший спеціаліст Заочна 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

6489397 Островський Богдан Ігорович 049761 K19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Комп'ютерна 
інженерія

8

6488401 Процюк Віталій Вікторович 051237 K19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Комп'ютерна 
інженерія

10

3
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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 
№ 232

131 Прикладна механіка Державна Молодший спеціаліст Заочна 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

6659987 Зубахін Владислав Володимирович 054730 K19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Прикладна механіка 13

6668136 Пелих Артем Анатолійович 049776 K19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Прикладна механіка 9

6360566 Плетеньов Владислав Олегович 052340 K19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Прикладна механіка 9

4
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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 
№ 232

274 Автомобільний транспорт Державна Молодший спеціаліст Заочна 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

6551701 Зиска Володимир Сергійович 082058 K19 26.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Автомобільний 
транспорт

10

6576294 Капралов Андрій Валерійович 008995 K18 16.02.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

Автомобільний 
транспорт

11

6578928 Ніколайчук Віктор Сергійович 005374 K19 08.02.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Автомобільний 
транспорт

10

6580102 Пелих Артем Анатолійович 049776 K19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Автомобільний 
транспорт

11

6554457 Янківський Артем Миколайович 052339 K19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Автомобільний 
транспорт

10

5


