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

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений  структурний  підрозділ  «Дніпровський  фаховий  коледж 

(найменування закладу освіти)

 інженерії  та  педагогіки  Державного  вищого  навчального  закладу 
 «Український  державний  хіміко-технологічний  університет» 

НАКАЗ
КАМ`ЯНСЬКЕ
(населений пункт)

від «29» липня 2022 року №118с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 
«Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Державного вищого 
навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» 
у 2022 році та рішення приймальної комісії від «29» липня 2022 року, протокол 
№10,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного 
(регіонального) бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 4 арк.

Директор Сергій БАЖАН
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 

«Дніпровський фаховий 
коледж інженерії та 
педагогіки Державного 
вищого навчального 
закладу «Український 
державний хіміко-
технологічний 
університет»

Додаток до наказу від «29»  липня 2022 року 
№ 118с

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Фаховий молодший 

бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10309950 982529

Башмаков Максим Артемович 53240682 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

173,000

2 10365086 982529

Гаврилюк Олександр Олександрович 53242077 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

186,000
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3 10386714 982529

Гаража Давид Дмитрович 53241870 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

150,000

4 10366278 982529

Дніпровський Олександр Сергійович 53239398 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

153,000

5 10311766 982529

Дьяченко Ігор Анатолійович 53242132 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

162,000

6 10315134 982529

Колеснік Микола Миколайович 53240736 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

145,000

7 10361177 982529

Котиков Руслан Сергійович 53241847 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

151,000
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8 10388423 982529

Мовчан Денис Олександрович 53241124 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

159,000

9 10327227 982529

Мосієнко Богдан Сергійович 53242289 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

179,000

10 10360481 982529

Робєєв Артем Антонович 53240605 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

181,000

11 10362338 982529

Федоренко Ярослав Вікторович 53242314 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

150,000

12 10359181 982529

Хохля Юрій Васильович 53218224 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

188,000
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