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

Форма № Н-1.03.1
Таврійський  національний  університет  імені  В.І.Вернадського 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.Київ

(населений пункт)

від «19» серпня 2021 року №81-с/к

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 
"Київський фаховий коледж міського господарства Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського" у 2021 році та рішення приймальної комісії 
від «19» серпня 2021 року, протокол №16,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

В. о. ректора Володимир КАЗАРІН
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ "Київський фаховий 
коледж міського господарства 
Таврійського національного 
університету імені В.І. 
Вернадського"

Додаток до наказу від «19»  серпня 2021 року 
№ 81-с/к

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Фаховий молодший бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10247007 862661

Угланов Павло Анатолійович 34448626 KB 20.06.2008 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Експлуатація, 
ремонт та 
енергопостачання 
міського 
електротранспорту

426,000

1



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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ "Київський фаховий 
коледж міського господарства 
Таврійського національного 
університету імені В.І. 
Вернадського"

Додаток до наказу від «19»  серпня 2021 року 
№ 81-с/к

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Фаховий молодший бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10244097 847169

Білялов Халіт Наріманович 31296748 KP 21.06.2007 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Обслуговування 
електротехнічного 
обладнання і 
автоматичного 
устаткування 
будівель і споруд

409,000

2


