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

Форма .V* Н-1.03.1
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний

(найменування закладу освіти)

коледж

НАКАЗ
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

(населений пункт)

від «11» серпня 2021 року №249

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Подільський спеціальний навчально- 

реабілітаційний соціально-економічний коледж у 2021 році та рішення 
приймальної комісії в ід«11» серпня 2021 року, протокол№17,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.

Додаток: на 1 арк.

Ірина Г'арбарець
(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

Мінісіерсіво оскіш і науки України

ІІодільський спеціальний 
навчально-реабілії аційний 

соціально-економічний 
коледж

Додаток до наказу від «і 1» серпня 2021 року 
№ 24К
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І 901К0К1 838180
Карась І Іавло Віталійович 033624 Н20 29.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р.-
0304552; 2018р. 
- 0304552

Облік і
оподаткування

148,000

93767К7 КЗК1К0
Крунслі.ниці.кий Данісль (ілексійович 083912 Е21 29.06.2021 

Диплом молодшої 0 
спеціаліста

Облік і
оподаткування

112,500

3 9570758 КЗКІКО
Грасковськніі Валерій Єтаніславович 033682 Е20 29.06.2020 

Диплом молодшої о 
спеціаліста

()блік 1
оподаткування

105.000
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