
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Економіко-технологічний  інститут  імені  Роберта  Ельворті 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
КРОПИВНИЦЬКИЙ
(населений пункт)

від «02» вересня 2022 року №68-c

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Економіко-технологічний інститут імені 
Роберта Ельворті у 2022 році та рішення приймальної комісії від «02» вересня 2022 
року, протокол №14,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «05» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного 
(регіонального) бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 1 арк.

Ректор Ігор ВАСИЛЕНКО
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування
Економіко-

технологічний інститут 
імені Роберта Ельворті

Додаток до наказу від «02»  вересня 2022 року 
№ 68-c

122 Комп'ютерні науки Приватна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету
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9

Давиденко Вікторія Олександрівна 53050424 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0291686 Комп'ютерні 
науки

193,300

2 10651265 102501
9

Давиденко Катерина Олександрівна 53050370 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0291736 Комп'ютерні 
науки

176,000

3 10555325 102501
9

Карчевський Володимир Денисович 53050487 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0215104 Комп'ютерні 
науки

191,300

1


