
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Приватний вищий навчальний заклад "Новокаховський політехнічний інститут"

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Приватний вищий навчальний заклад 

"Новокаховський політехнічний інститут" у 2021 році та рішення приймальної 
комісії від «25» серпня 2021 року, протокол№13,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 2 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.

Додаток: на 1 арк.

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ

від «25» серпня 2021 року №56

Ректор Ольга ТРИФОНОВА
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування
Приватний вищий навчальний 

заклад ”Новокаховський 
політехнічний інститут”

Додаток до наказу від «25» серпня 2021 року 
№56

131 Прикладна механіка Приватна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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Святенко Володимир Денисович 087814 Е21 30.06.2021 2019р. - Інженерна механіка 123,800
1 10225481 858634 Диплом молодшого 0224759;2019р.

спеціаліста - 0224759
Хромалюк Олеся Віталіївна 087813 Е21 30.06.2021 2019р. - Інженерна механіка 116,150

2 10225724 858634 Диплом молодшого 0225342; 2019р.
спеціаліста - 0225342
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Приватний вищий навчальний заклад "Новокаховський політехнічний

інститут"

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Приватний вищий навчальний заклад 

"Новокаховський політехнічний інститут" у 2021 році та рішення приймальної 
комісії від «25» серпня 2021 року, протокол №13,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 2 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.

Додаток: на 1 арк.

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ

від «25» серпня 2021 року №54

Ректор Ольга ТРИФОНОВА
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування
Приватний вищий навчальний 

заклад "Новокаховський 
політехнічний інститут”

Додаток до наказу від «25» серпня 2021 року 
№54

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Приватна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб
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якого відбувається вступ
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Бек Сергій Павлович 088081 Е21 30.06.2021 2019р. - Електромеханіка 142,000
1 10239656 824757 Диплом молодшого 0221408; 2019р.

спеціаліста - 0221408
Михайленко Кирило Олександрович 088070 Е21 30.06.2021 2019р. - Електромеханіка 128,200

2 10242856 824757 Диплом молодшого 0224014; 2019р.
спеціаліста - 0224014

Панченко Дмитро Сергійович 087948 Е21 30.06.2021 2019р. - Електромеханіка 118,950
3 10239288 824757 Диплом молодшого 0224370; 2019р.

спеціаліста - 0224370
Пустовіт Олександр Юрійович 088078 Е21 30.06.2021 2019р. - Електромеханіка 136,650

4 10244959 824757 Диплом молодшого 0224539; 2019р.
спеціаліста - 0224539

1



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Приватний вищий навчальний заклад "Новокаховський політехнічний 
___________________________ інститут"_______________________________

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Приватний вищий навчальний заклад 

"Новокаховський політехнічний інститут" у 2021 році та рішення приймальної 
комісії від «25» серпня 2021 року, протокол №13,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 2 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.

Додаток: на 1 арк.

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ

від «25» серпня 2021 року №55

Ректор Ольга ТРИФОНОВА
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування
Приватний вищий навчальний 

заклад "Новокаховський 
політехнічний інститут"

Додаток до наказу від «25» серпня 2021 року 
№55

051 Економіка Приватна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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Громов Андрій Сергійович 069406 Е2101.07.2021 2019р. - Економіка 138,950
і 10229924 850447 Диплом молодшого 0264024; 2019р. підприємства

спеціаліста - 0264024

1


