
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 №119с

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.



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

               Форма № Н-1.03.2

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 
№ 119с

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Фаховий молодший 

бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету
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1 10323797 975223

Авраменко Богдан Володимирович 53241681 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
електроустаткув
ання автомобілів 
і тракторів

187,000

1



2 10310958 975223

Белінський Дмитро Сергійович 53242099 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
електроустаткув
ання автомобілів 
і тракторів

151,000

3 10384858 975223

Василина Олександр Олександрович 53239115 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
електроустаткув
ання автомобілів 
і тракторів

151,000

4 10314376 975223

Величко Руслан Олександрович 53241701 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
електроустаткув
ання автомобілів 
і тракторів

182,000

5 10315964 975223

Дьомін Микола Сергійович 53241724 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
електроустаткув
ання автомобілів 
і тракторів

174,000

6 10345481 975223

Єрьомкін Валерій Владиславович 53240811 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
електроустаткув
ання автомобілів 
і тракторів

150,000

7 10397374 975223

Комендант Олександр Сергійович 52315839 HP 14.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
електроустаткув
ання автомобілів 
і тракторів

153,000

8 10373941 975223

Лихачов Ілля Русланович 53227029 HP 20.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
електроустаткув
ання автомобілів 
і тракторів

182,000

9 10314075 975223

Лісний Олег Віталійович 53239361 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
електроустаткув
ання автомобілів 
і тракторів

170,000

2



10 10340223 975223

Літовченко Міхаіл Андрійович 53241611 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
електроустаткув
ання автомобілів 
і тракторів

151,000

11 10315722 975223

Логвін Даніїл Олександрович 53241666 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
електроустаткув
ання автомобілів 
і тракторів

182,000

12 10309122 975223

Махалін Ілля Леонідович 53240816 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
електроустаткув
ання автомобілів 
і тракторів

152,000

13 10313285 975223

Осипов Данило Едуардович 53242010 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
електроустаткув
ання автомобілів 
і тракторів

151,000

14 10428782 975223

Рябцев Ілля Олександрович 53287091 AH 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
електроустаткув
ання автомобілів 
і тракторів

180,000

15 10406124 975223

Устименко Олександр Андрійович 53240869 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
електроустаткув
ання автомобілів 
і тракторів

145,000

16 10375021 975223

Черненко Олексій Сергійович 53239688 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
електроустаткув
ання автомобілів 
і тракторів

153,000

17 10360885 975223

Шалімов Богдан Михайлович 53239458 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
електроустаткув
ання автомобілів 
і тракторів

167,000

3



18 10378966 975223

Шмигельський Максим Валерійович 53239418 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
електроустаткув
ання автомобілів 
і тракторів

175,000

4


