
Протокол № 27

Засідання приймальної комісії

31.05.2019 року м. Херсон

Присутні: члени приймальної комісії (Список додається)

Голова:,. Яковенко О. Є.
Секретар: Воробйова К.Г.

Порядок денний:

1. Про відрахування з коледжу;
2. Про переведення на навчання за державним замовленням;
3. Про переведення на навчання за державним замовленням;
4. Про переведення на навчання за державним замовленням;
5. Про переведення на навчання за державним замовленням;
6. Про переведення на навчання за державним замовленням;
7. Про переведення на навчання за державним замовленням;
8. Про переведення на навчання за державним замовленням;
9. Про переведення на навчання за державним замовленням;
10. Про переведення на навчання за державним замовленням;
11. Про відрахування з коледжу;
12. Про відрахування з коледжу;
13. Про відрахування з коледжу;
14. Про відрахування з коледжу;
15. Про зміну форми фінансування;
16. Про зміну форми фінансування;
17. Про зміну форми фінансування;
18. Про зміну форми фінансування;
19. Про зміну форми фінансування;
20 Про зміну форми фінансування;
21. Про зміну форми фінансування;
22. Про відрахування з коледжу;
23. Про відрахування з коледжу;
24. Про відрахування з коледжу;
25. Про відрахування з коледжу;
26. Про відрахування з коледжу;
27. Про відрахування з коледжу;
28. Про відрахування з коледжу;
29. Про надання академічної відпустки;
30. Про надання академічної відпустки;

1. СЛУХАЛИ:
Н.В. Ротань про відрахування Бабіча Олега В ячеславовича студента 1 курсу денної 

форми навчання за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення 
групи 172 спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» освітньо-кваліфікаційного рівня



молодший спеціаліст з контингенту студентів на підставі листа служби у справах дітей 
Суворовської районної державної адміністрації №  08-44-462 від 02.05.2019 року.

1.УХВАЛИЛИ:
Відрахувати з коледжу Бабіча Олега В ячеславовича студента 1 курсу денної форми 

навчання за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення групи 
172 спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодший спеціаліст.

2. СЛУХАЛИ:
Н.В. Ротань про переведення Андрощука Івана Ігоровича студента 4 курсу заочної форми 

навчання спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» контрактної форми фінансування 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», відповідно до листа МОНУ за 
№  1/9-21 від 21.01.2010 року відповідно до рейтингу та згоди студентського самоврядування 
на навчання за державним замовленням з 1 червня 2019 року.
УХВАЛИЛИ:

Перевести Андрощука Івана Ігоровича студента 4 курсу заочної форми навчання 
спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» контрактної форми фінансування освітньо- 
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», відповідно до листа МОНУ за №  1/9-21 від
21.01.2010 року відповідно до рейтингу та згоди студентського самоврядування на навчання 
за державним замовленням з 1 червня 2019 року.

3. СЛУХАЛИ:
Н.В. Ротань про переведення Безотосова М иколу Гергійовича студента 4 курсу заочної 

форми навчання спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» контрактної форми 
фінансування освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», відповідно до листа 
МОНУ за №  1/9-21 від 21.01.2010 року відповідно до рейтингу та згоди студентського 
самоврядування на навчання за державним замовленням з 1 червня 2019 року.

3. УХВАЛИЛИ:
Перевести Безотосова М иколу Гергійовича студента 4 курсу заочної форми навчання 

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» контрактної форми фінансування освітньо- 
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», відповідно до листа МОНУ за №  1/9-21 від
21.01.2010 року відповідно до рейтингу та згоди студентського самоврядування на навчання 
за державним замовленням з 1 червня 2019 року.

4. СЛУХАЛИ:
Н.В. Ротань про переведення Дяк Олексія Дмитровича студента 4 курсу заочної форми 

навчання спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» контрактної форми фінансування 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», відповідно до листа МОНУ за № 
1/9-21 від 21.01.2010 року відповідно до рейтингу та згоди студентського самоврядування на 
навчання за державним замовленням з 1 червня 2019 року.

4. УХВАЛИЛИ:
Перевести Дяк Олексія Дмитровича студента 4 курсу заочної форми навчання спеціальності 

274 «Автомобільний транспорт» контрактної форми фінансування освітньо-кваліфікаційного 
рівня «молодший спеціаліст», відповідно до листа МОНУ за №  1/9-21 від 21.01.2010 року 
відповідно до рейтингу та згоди студентського самоврядування на навчання за державним 
замовленням з 1 червня 2019 року.



5. СЛУХАЛИ:
Н.В. Ротань про переведення Луценка Дмитра М иколайовича студента 4 курсу заочної 

форми навчання спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» контрактної форми 
фінансування освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», відповідно до листа 
МОНУ за №  1/9-21 від 21.01.2010 року відповідно до рейтингу та згоди студентського 
самоврядування на навчання за державним замовленням з 1 червня 2019 року.

5. УХВАЛИЛИ:
Перевести Луценка Дмитра М иколайовича студента 4 курсу заочної форми навчання 

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» контрактної форми фінансування освітньо- 
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», відповідно до листа М ОНУ за №  1/9-21 від
21.01.2010 року відповідно до рейтингу та згоди студентського самоврядування на навчання 
за державним замовленням з 1 червня 2019 року.

6. СЛУХАЛИ:
Н.В. Ротань про переведення Сторчака Владислава Олександровича студента 4 курсу 

заочної форми навчання спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» контрактної форми 
фінансування освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», відповідно до листа 
МОНУ за №  1/9-21 від 21.01.2010 року відповідно до рейтингу та згоди студентського 
самоврядування на навчання за державним замовленням з 1 червня 2019 року.

6. УХВАЛИЛИ:
Перевести Сторчака Владислава Олександровича студента 4 курсу заочної форми навчання 

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» контрактної форми фінансування освітньо- 
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», відповідно до листа МОНУ за №  1/9-21 від
21.01.2010 року відповідно до рейтингу та згоди студентського самоврядування на навчання 
за державним замовленням з 1 червня 2019 року.

7. СЛУХАЛИ:
Н.В.Ротань про перевести Копилова Дмитра Олександровича студента 4 курсу заочної 

форми навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
контрактної форми фінансування освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», 
відповідно до листа М ОНУ за №  1/9-21 від 21.01.2010 року відповідно до рейтингу та згоди 
студентського самоврядування на навчання за державним замовленням з 1 червня 2019 року.

7. УХВАЛИЛИ:
Перевести Копилова Дмитра Олександровича студента 4 курсу заочної форми навчання 

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» контрактної 
форми фінансування освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», відповідно до 
листа МОНУ за №  1/9-21 від 21.01.2010 року відповідно до рейтингу та згоди студентського 
самоврядування на навчання за державним замовленням з 1 червня 2019 року.

8. СЛУХАЛИ:
Н.В. Ротань про переведення Романовича Івана Івановича студента 4 курсу заочної форми 

навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
контрактної форми фінансування освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», 
відповідно до листа М ОНУ за №  1/9-21 від 21.01.2010 року відповідно до рейтингу та згоди 
студентського самоврядування на навчання за державним замовленням з 1 червня 2019 року.

8. УХВАЛИЛИ:
Перевести Романовича Івана Івановича студента 4 курсу заочної форми навчання 

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» контрактної 
форми фінансування освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», відповідно до



листа МОНУ за №  1/9-21 від 21.01.2010 року відповідно до рейтингу та згоди студентського 
самоврядування на навчання за державним замовленням з 1 червня 2019 року.

9. СЛУХАЛИ:
Н.В. Ротань про переведення Феник Лілію Степанівну студентку 3 курсу заочної форми 

навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» контрактної форми фінансування 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», відповідно до листа МОНУ за №  
1/9-21 від 21.01.2010 року відповідно до рейтингу та згоди студентського самоврядування на 
навчання за державним замовленням з 1 червня 2019 року.

9.УХВАЛИЛИ:
Перевести Ф еник Лілію Степанівну студентку 3 курсу заочної форми навчання 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» контрактної форми фінансування освітньо- 
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», відповідно до листа М ОНУ за №  1/9-21 від
21.01.2010 року відповідно до рейтингу та згоди студентського самоврядування на навчання 
за державним замовленням з 1 червня 2019 року.

10. СЛУХАЛИ:
Н.В. Ротань про переведення Петриченка Андрія Сергійовича студента 3 курсу заочної 

форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» контрактної форми 
фінансування освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», відповідно до листа 
МОНУ за №  1/9-21 від 21.01.2010 року відповідно до рейтингу та згоди студентського 
самоврядування на навчання за державним замовленням з 1 червня 2019 року.

10.УХВАЛИЛИ:
Перевести Петриченка Андрія Сергійовича студента 3 курсу заочної форми навчання 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» контрактної форми фінансування освітньо- 
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», відповідно до листа М ОНУ за №  1/9-21 від
21.01.2010 року відповідно до рейтингу та згоди студентського самоврядування на навчання 
за державним замовленням з 1 червня 2019 року.

11. СЛУХАЛИ:
Н.В. Ротань про відрахування з коледжу Кудіна Богдана Олександровича студента 1 курсу 

денної форми навчання за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного 
замовлення групи 111 спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за власним бажанням.

11 .УХВАЛИЛИ:
Відрахувати Кудіна Богдана Олександровича студента 1 курсу денної форми навчання за 

рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення групи 111 
спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 
спец іал іст.

12. СЛУХАЛИ:
Н.В. Ротань про відрахування Токарчука Владлена Анатолійовича студента 4 курсу заочної 

форми навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб групи 471-3 спеціальності 
274 «Автомобільний транспорт» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за 
академічну неуспішність.

12.УХВАЛИЛИ:
Відрахувати Токарчука Владлена Анатолійовича студента 4 курсу заочної форми навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб групи 471-3 спеціальності 274 
«Автомобільний транспорт» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший.



13. СЛУХАЛИ:
Н.В. Ротань про відрахування Скригонюк Ірину Вячеславівну студентку 3 курсу заочної 

форми навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб групи 361-з спеціальності 
071 «Облік і оподаткування» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за 
академічну неуспішність.

13.УХВАЛИЛИ:
Відрахувати Скригонюк Ірину Вячеславівну студентку 3 курсу заочної форми навчання за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб групи 361-з спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

14. СЛУХАЛИ:
Н.В. Ротань про відрахування Фурсова Андрія Володимировича студента 3 курсу денної 

форми навчання за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення 
групи 332 спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за власним бажанням.

14.УХВАЛИЛИ:
Відрахувати Фурсова Андрія Володимировича студента 3 курсу денної форми навчання за 

рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення групи 332 
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

15. СЛУХАЛИ:
Н.В. Ротань про переведення студентки 391 групи денної форми навчання за рахунок 

фізичних та юридичних осіб спеціальності 051 «Економіка» Костенко Валерії Георгієвни на 
вакантне місце навчання за державним замовленням спеціальністі 051 «Економіка» денної 
форми навчання в групу 391 з 01.06.2019 року.

15.УХВАЛИЛИ:
Перевести студентку 391 групи денної форми навчання за рахунок фізичних та юридичних 

осіб спеціальності 051 «Економіка» Костенко Валерію Георгієвну на вакантне місце навчання 
за державним замовленням спеціальністі 051 «Економіка» денної форми навчання в групу 
391 з 01.06.2019 року.

16. СЛУХАЛИ:
Н.В. Ротань про переведення студентки 391 групи денної форми навчання за рахунок 

фізичних та юридичних осіб спеціальності 051 «Економіка» М ашковської Анастасії 
Віталіївни на вакантне місце навчання за державним замовленням спеціальністі 051 
«Економіка» денної форми навчання в групу 391 з 01.06.2019 року.

16.УХВАЛИЛИ:
Перевести студентку 391 групи денної форми навчання за рахунок фізичних та юридичних 

осіб спеціальності 051 «Економіка» Машковську Анастасію Віталіївну на вакантне місце 
навчання за державним замовленням спеціальністі 051 «Економіка» денної форми навчання 
в групу 391 з 01.06.2019 року.

17. СЛУХАЛИ:
Н.В. Ротань про переведення студентки 341 групи денної форми навчання за рахунок 

фізичних та юридичних осіб спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» Касіменко Олександри Геннадіївни на вакантне місце навчання за державним



замовленням спеціальністі 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної 
форми навчання в групу 341 з 01.06.2019 року.

17.УХВАЛИЛИ:
Перевести студентку 341 групи денної форми навчання за рахунок фізичних та юридичних 

осіб спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Касіменко 
Олександру Геннадіївну на вакантне місце навчання за державним замовленням 
спеціальністі 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання 
в групу 341 з 01.06.2019 року.

18. СЛУХАЛИ:
Н.В. Ротань про переведення студентки 341 групи денної форми навчання за рахунок 

фізичних та юридичних осіб спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» Бондар Надії Дмитрівни на вакантне місце навчання за державним замовленням 
спеціальністі 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання 
в групу 341 з 01.06.2019 року.

18.УХВАЛИЛИ:
Перевести студентку 341 групи денної форми навчання за рахунок фізичних та юридичних 

осіб спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Бондар Надію 
Дмитрівну на вакантне місце навчання за державним замовленням спеціальністі 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання в групу 341 з
01.06.2019 року.

19. СЛУХАЛИ:
Н.В. Ротань про переведення студентки 341 групи денної форми навчання за рахунок 

фізичних та юридичних осіб спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» Нікори Сніжани Анатоліївни на вакантне місце навчання за державним 
замовленням спеціальністі 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної 
форми навчання в групу 341 з 01.06.2019 року.

19.УХВАЛИЛИ:
Перевести студентку 341 групи денної форми навчання за рахунок фізичних та юридичних 

осіб спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Нікору Сніжану 
Анатоліївну на вакантне місце навчання за державним замовленням спеціальністі 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання в групу 341 з
01.06.2019 року.

20. СЛУХАЛИ:
Н.В. Ротань про переведення студента 361 групи денної форми навчання за рахунок 

фізичних та юридичних осіб спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» Бірю кова М аксима Вікторовича на вакантне місце навчання за державним 
замовленням спеціальністі 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання в групу 361 
з 01.06.2019 року.

20.УХВАЛИЛИ:
Перевести студента 361 групи денної форми навчання за рахунок фізичних та юридичних 

осіб спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Бірюкова Максима 
Вікторовича на вакантне місце навчання за державним замовленням спеціальністі 071 
«Облік і оподаткування» денної форми навчання в групу 361 з 01.06.2019 року.



21. СЛУХАЛИ:
Н.В. Ротань про переведення студентки 341 групи денної форми навчання за рахунок 

фізичних та юридичних осіб спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» Котовой Анастасії Валентинівни на вакантне місце навчання за державним 
замовленням спеціальністі 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної 
форми навчання в групу 341 з 01.06.2019 року.

21.УХВАЛИЛИ:
Перевести студентку 341 групи денної форми навчання за рахунок фізичних та юридичних 

осіб спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Котову Анастасію 
Валентинівну на вакантне місце навчання за державним замовленням спеціальністі 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання в групу 341 з
01.06.2019 року.

22. СЛУХАЛИ:
Н.В. Ротань про відрахування з коледжу Качмар Богдана Андрійовича студента 2 курсу 

денної форми навчання за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного 
замовлення групи 281 спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за власним бажанням.

22.УХВАЛИЛИ:
Відрахувати з коледжу Качмар Богдана Андрійовича студента 2 курсу денної форми 

навчання за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення групи 
281 спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 
спеціаліст.

23. СЛУХАЛИ:
Н.В. Ротань про відрахування з коледжу Остапенка Іллю Олеговича студента 1 курсу денної 

форми навчання за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення 
групи 121 спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодший спеціаліст.

23.УХВАЛИЛИ:
Відрахувати з коледжу Остапенка Іллю Олеговича студента 1 курсу денної форми навчання 

за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення групи 121 
спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 
спеціаліст.

24. СЛУХАЛИ:
Н.В. Ротань про відрахування з коледжу Лень Артема Віталійовича студента 2 курсу 

заочної форми навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб групи 271-3 
спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 
спеціаліст за академічну неуспішність.

24.УХВАЛИЛИ:
Відрахувати з коледжу Лень Артема Віталійовича студента 2 курсу заочної форми 

навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб групи 271-3 спеціальності 274 
«Автомобільний транспорт» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціалісті.

25. СЛУХАЛИ:
Н.В. Ротань про відрахування з коледжу Родзевича М аксима Андрійовича студента 2 курсу 

заочної форми навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб групи 271-3



спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 
спеціаліст за академічну неуспішність.
25.УХВАЛИЛИ:
Відрахувати з коледжу Родзевича М аксима Андрійовича студента 2 курсу заочної форми 

навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб групи 271-3 спеціальності 274 
«Автомобільний транспорт» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст .

26. СЛУХАЛИ:
Н.В. Ротань про відрахування з коледжу Щ етину Іллю Павловича студента 3 курсу заочної 

форми навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб групи 331-з спеціальності 
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодший спеціаліст.

26.УХВАЛИЛИ:
Відрахувати з коледжу Щ етину Іллю Павловича студента 3 курсу заочної форми навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб групи 331-з спеціальності 141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодший спеціаліст .

27. СЛУХАЛИ:
Н.В. Ротань про відрахування з коледжу Завадського Віталія Олексійовича студента 3 курсу 

заочної форми навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб групи 371-з 
спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 
спеціаліст за академічну неуспішність.

27.УХВАЛИЛИ:
Відрахувати з коледжу Завадського Віталія Олексійовича студента 3 курсу заочної форми 

навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб групи 371-з спеціальності 274 
«Автомобільний транспорт» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст вважати 
відрахованим з контингенту студентів за академічну неуспішність.

28. СЛУХАЛИ:
Н.В. Ротань про відрахування Філіпенка Валентина Віталійовича студента 3 курсу заочної 

форми навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб групи 371-з спеціальності 
274 «Автомобільний транспорт» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст 
вважати за академічну неуспішність.

28.УХВАЛИЛИ:
Відрахувати з коледжу Філіпенко Валентина Віталійовича студента 3 курсу заочної 

форми навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб групи 371-з спеціальності 
274 «Автомобільний транспорт» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст 
вважати відрахованим з контингенту студентів за академічну неуспішність.

29. СЛУХАЛИ:
Н.В. Ротань про надання академічної відпустки Кірліці Олександрі Володимирівні, 

студентці 2 курсу денної форми навчання групи 211 бюджетного фінансування спеціальністі 
133 «Галузеве машинобудування» освітньо-кваліфкаційного рівня молодший спеціаліст.

29.УХВАЛИЛИ:
Надати академічну відпустку Кірліці Олександрі Володимирівні, студентці 2 курсу денної 

форми навчання групи 211 бюджетного фінансування спеціальністі 133 «Галузеве



машинобудування» освітньо-кваліфкаційного рівня молодший спеціаліст, у зв ’язку з 
народженням дитини до 10.05.2020 року.

ЗО. СЛУХАЛИ:
Н.В. Ротань про надання академічної відпустки Попову Антону Олександровичу, студенту 

З курсу денної форми навчання групи 321 бюджетного фінансування спеціальністі 133 
«Галузеве машинобудування» освітньо-кваліфкаційного рівня молодший спеціаліст, у зв ’язку 
з призивом до Збройних лав України до 15.05.2020 року.

ЗО.УХВАЛИЛИ:
Надати академічну відпустку Попову Антону Олександровичу, студенту 3 курсу денної 

форми навчання групи 321 бюджетного фінансування спеціальністі 133 «Галузеве 
машинобудування» освітньо-кваліфкаційного рівня молодший спеціаліст, у зв ’язку з 
призивом до Збройних лав України до 15.05.2020 року.

Секретар

Голова
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