
!■: г / ..

М І Н І С Т Е Р С Т В О  
ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

^ У : а^ / Х 9  

^ 3  О  Я Р  У  7,

26.07.94
м. Київ .V«.. 178

Про включення Курахівського 
філіалу Слов"янського енер
гобудівного технікуму до скла
ду Придніпровського енергобу
дівного технікуму

у зв"язку з майбутнім спорудженням на Курахівській ДРЕС 
двох нових котлоагрегатів з циркулюючим кип"ячим шаром за схемою 
"Лурги" та необхідністю доукомплектування станції спеціалістами з 
монтажу, експлуатації та ремонту теплоенергетичного устаткування 
теплових електростанцій

НАКАЗУЮ:

1. Включити Курахівський філіал Слов"янського енергобудів
ного технікуму до складу Придніпровського енергобудівного техніку
му і надалі йменувати його Курахівський філіал Придніпровського 
енергобудівного технікуму.

2. Директору Слов"янського енергобудівного технікуму Круто- 
горському Ю.В. передати, а директору Придніпровського енергобудів
ного технікуму Новикову С.В. прийняти Курахівський філіал до скла
ду технікуму в установленому порядку за станом на 01.07.94. Акт 
приймання і передачі подати Міненерго України до 01.09.94.

3. Організувати з 1995/96 навчального року у Курахівському 
філіалі підготовку техніків-теплотехніків зі спеціальності 1005 
/Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових 
електростанцій/ за заочною формою навчання у кількості 25 чоловік.
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4. Управлінню кадрів і соціальних питань /Мішкорізу Є.Г./ 
до 01.08.94 підготувати і подати Міністврсті^ освіти України кло
потання про внесення відповідних змін до ліцензованого обсягу 
прийому студентів до Слов"янського та Придніпровського енерго
будівних технікумів.

5. 'Завідуючому Курахівським філіалом Площу І.Я. до 01.09.9г 
підготувати необхідну матеріальну базу та навчально-методичну 
документацію, дібрати і призначити викладачів для проведення за

нять зі спеціальності 1005.

6. Директору іОграхівської ДРЕС Педосу В.А. подати допомогу 
завідуючому філіалом у створенні та розвитку навчально-матеріаль
ної бази зі спеціальності 1005. Погодитися з пропозицією директо
ра станції щодо фінансування господарської діяльності філіалу
за рахунок коштів станції.

7. Організацію і контроль виконання цього наказу покласти 
на Управління кадрів і соціальних'питань /Мішкоріза Є.Г./ і 
Управління форм власності та організаційних структур /Аніщенка 0 .
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