
Ректорові Полтавського 

університету економіки і торгівлі 

проф. Шевченку В.П. 

студента НФККЕП 

Костенка Володимира Івановича, 

який  мешкає за адресою: м. Дніпро, 

вул. Артема, 45, кв. 61 

Заява 

Прошу вашого дозволу на переведення до Полтавського університету економіки і торгівлі з 

01.09.2021 р. у зв’язку зі зміною місця проживання. Навчаюсь на ІІ курсі Харківського університету 

економіки і торгівлі, спеціальність «Фінанси». 

Додаток:  

1) академічна довідка на 2 арк. в 1 пр.; 

2) характеристика, видана Харківським університетом економіки і торгівлі на 1 арк. в 1 пр.; 

3) копія паспорта громадянина України на 1 арк. в 1 пр.; 

4) довідка про місце проживання на 1 арк. в 1 пр.  

27. 08. 2021 р.         Підпис 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

РЕЗЮМЕ 

Прізвище, ім’я, по батькові: Борисенко Андрій Іванович 

Мета: заміщення вакантної посади головного технолога  хлібокомбінату № 5 м. Києва 

Адреса: 03001, м. Київ,  

вул. Хрещатик, б. 7, кв. 25 

Телефон: 22-45 -201 

Дата і місце народження: 17 березня 1993р., м. Київ 

Громадянство:  Україна 

Сімейний стан:  одружений, маю сина 

Освіта:  2011 – 2016 – Український державний університет харчових технологій за спеціальністю 

«Технологія  хлібопекарних виробництв», фах інженер-технолог;  

2000 – 2011 – середня школа №88 (м. Київ). По закінченні школи отримав свідоцтво про  присвоєння 

фаху  програміст. 

Досвід роботи:  з 2019 р. – головний технолог  хлібокомбінату № 2. 

2016 – 2018 – змінний технолог хлібокомбінату № 2. 

Додаткові відомості: Маю досвід роботи з електронними таблицями, текстовим і графічним 

редакторами в середовищах DOS і WINDOWS, а також володію системами програмування на мовах 

PASCAL, C і CUBD таких, як DBASE  і  FOXPRO  та ін. 

Володію англійською мовою (читаю й перекладаю зі словником). 

На вимогу можу дати необхідні рекомендації. 

___________________ А.І. Борисенко 
                           (підпис)          

……………………………………………………………………………………………………. 

Харківське акціонерне товариство «Електрон» 

НАКАЗ 

12.02.2021 р.     м. Харків                      № 104-К 

Щодо  особового  складу  

 
ПРИЗНАЧИТИ:  

ПАВЛЕНКО Олену Михайлівну на посаду економіста планового відділу з 15 лютого 2021 року з 

двотижневим випробувальним терміном з окладом згідно штатного розпису. 

Підстава: заява Павленко О.М.  

Генеральний директор 

ВАТ «Електрон»    (підпис)  Станіслав КАЛЯГІН 

 

З наказом ознайомлена      
________________ О.М.Павленко     



АВТОБІОГРАФІЯ 

Я, Загоруйко Павло Дмитрович, народився 29 вересня 1977 року в м. Артемівську Донецької обл. 

У 1980 р. разом із батьками переїхав до м. Донецька.   

У 1984 р. пішов до школи. 

Після закінчення в 1993 р. 9 класу середньої школи № 35 вступив до Донецького технічного коледжу.  

Після закінчення коледжу в 1996 р. вступив до Донецького національного технічного університету. 

У 2001 р. закінчив повний курс факультету економіки та менеджменту цього університету й 

отримав ступінь магістра економіки. 

До 2004 р. навчався в аспірантурі ДонНТУ за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності». Цього ж року захистив кандидатську дисертацію і працюю ст. викладачем кафедри 

менеджменту й господарського права Донецького національного технічного університету.  

Кандидат економічних наук.  

Одружений. 

Склад сім’ї: 

дружина – Загоруйко Олександра Петрівна, 1978 р. н., лікар міської  лікарні № 1; 

син – Загоруйко Олександр Леонідович, 2002 р. н.  

12 жовтня 2005 р.        Підпис  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

АТЕСТАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Прокопенка Володимира Васильовича, 

інженера- енергетика 

АТ  «Донецькобленерго», 

19681 р. народження,  освіта вища 

Пан Прокопенко В.В. працює на посаді інженера-енергетика з 1991 року. У 1990 році закінчив 

Донецький політехнічний інститут за спеціальністю «Електричні системи й мережі». 

Службові інструкції виконує добросовісно. Має високий професійний рівень із питань експлуатації 

обладнання контролю й передачі електроенергії.   

Підвищує свою кваліфікацію. Вільно володіє комп’ютером, застосовує його у  своїй практиці. 

Користується повагою й авторитетом у  колективі. 

Пану Прокопенкові В.В. рекомендується більше уваги приділяти вивченню англійської  мови.  

Характеристика призначена для подання до конкурсної комісії. 
13. 04. 2006 

Директор АТ «Донецькобленерго»    О.І. Куликов  

Головний інженер      М.С. Остапчук 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Деканат історичного факультету    Завідувачеві кафедри 

НПУ ім. М.П. Драгоманова           культури української мови 

                                                                                                       проф. Шевчук С. В. 

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА 
Доводжу до Вашого відома, що на дисципліну «Ділова українська мова» в І семестрі 2021–2022 

навчального року за новим навчальним планом відведено 1,5 кредити:  

Усього – 81 год.  

Самостійна робота – 30 год.  

Аудиторні – 51 год, з них: 

лекцій – 17 год.; 

практичних – 34 год. х 5 акад. груп. 

Форма контролю – екзамен. 

Заступник декана 

з навчальної роботи  (підпис)   Михайло ВИГОВСЬКИЙ 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 10 

загальних зборів персоналу служби постачання Краматорських електричних мереж  

10.09.2018 р.       м. Краматорськ 

Присутні: 25 осіб 

Відсутні: 3 особи (через хворобу) 

Голова: В.М.Плотников  

Секретар: М.Т.Бердник  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

І. Про порушення терміну видачі заробітної плати за травень 2018 р.     

2. Про підготовку служби постачання до роботи в осінньо-зимовий період 2018–2019 рр.  

1. СЛУХАЛИ: 

Ільченко Л.Г., голову цехкому – про затримку видачі зарплати та заходи щодо виправлення ситуації, 

яка склалася.   

ВИСТУПИЛИ:  

Шкловський Л.Я. – підтримав пропозицію Ільченко Л.Г. про звернення до керівництва підприємства. 

Корнєєва Г.І. – запропонувала оголосити тижневий страйк на знак протесту проти порушення прав 

людини.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Звернутися до керівництва підприємства з вимогою погасити заборгованість, яка існує. 

2. Попередити дирекцію Краматорських електричних мереж про можливість оголошення страйку 

працівників служби ізоляції в разі невиконання вимог про своєчасну виплату заробітної плати. 

2. СЛУХАЛИ:  

Василенко І.А. – проаналізував стан робіт стосовно підготовки до обслуговування обладнання 

електричних мереж узимку.  

ВИСТУПИЛИ: 

Плужник В.М., провідний інженер – запропонував докласти максимум зусиль для виконання графіка 

випробувань обладнання.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Узяти до відома інформацію начальника служби ізоляції Василенка І.А. про стан підготовки до 

обслуговування обладнання електричних мереж узимку. 

2. Забезпечити виконання графіку випробувань обладнання для своєчасного одержання паспорта 

готовності організації для роботи в зимовий період 2018–2019 рр.  

Голова   (підпис)    ВолодимирПЛУЖНИК 

Секретар  (підпис)    Микола БЕРДНИК  

……………………………………………………………………………………………………………………... 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 6 

засідання профкому Авдіївського хімічного заводу 

12.09.2021 р.  

СЛУХАЛИ: 

Заяву інженера Кошового О.М. із клопотанням про виділення йому путівки до пансіонату «Лісова 

пісня» (м. Святогірськ).  

УХВАЛИЛИ: 

Виділити Кошовому О.М. путівку до пансіонату «Лісова пісня» за рахунок підприємства.  

Оригінал підписали: 

Голова засідання   (підпис)   Марія ЛОБАНОВА 

    Секретар    (підпис)   Любов ОПАНАСЮК 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

ДОРУЧЕННЯ (особисте) 

Я, Мартинова Олена Федорівна, оператор цеху №5, дійсно доручаю отримати в бухгалтерії ЗАТ 

«Мрія» мою заробітну плату за листопад 2021 р. Мельниченко Світлані Борисівні за її паспортом серії 

АН №445566, виданим Магдалинівським РВ УМВС України У Дніпропетровській обл. 03.10.1997 р. у 

чому і розписуюсь ____________________________. 

Підпис Мартинової О.Ф. посвідчую. 

Начальник відділу кадрів ______________________ Володимир ІВАНОВ 

30.11.2021р. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 



ДОРУЧЕННЯ (офіційне) 

м. Дніпро                                                                                                               12 грудня 2020 р. 

 

Видане Карпенко Валерії Сергіївні, заступнику генерального директора ВАТ «Гермес», у тому, 

що їй доручається укласти угоду з АТ «Світоч» на поставку комп’ютерної техніки, для чого доручено 

вести від імені ВАТ «Гермес» справи в усіх державних та громадських організаціях, одержувати всі 

необхідні документи, розписуватися і здійснювати всі дії, пов’язані з виконанням цього доручення. 

Повноваження з цього доручення не можуть бути передані іншим особам. 

Доручення дійсне до 01 січня 2021 року. 

Підпис Карпенко В.С. ________________ засвідчую 

Генеральний директор ВАТ «Гермес» __________________________ Андрій ПЕТРЕНКО 

Печатка 

……………………………………………………………………………………………………………... 

Харківське акціонерне товариство «Електрон» 

НАКАЗ 

12.11.2021 р.     м. Харків                      № 345-К 

Щодо  особового  складу  

 

ЗВІЛЬНИТИ:  

ПАВЛЕНКО Олену Михайлівну з посади економіста планового відділу з 12 листопада 

2021 року за власним бажанням згідно ст. 38 КЗпП України. 

Підстава: заява Павленко О.М.  

 

Генеральний директор 

ВАТ «Електрон»    (підпис)  Степан КАЛЯГІН 
 

З наказом ознайомлена      
________________ О.М.Павленко  
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