
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 №120с

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 2 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 
№ 120с

051 Економіка Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету
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1 10417800 976881
Бубирьов Микита Вікторович 53242221 HP 17.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Економіка 
підприємства

175,000

1



2 10384449 976881
Власюк Ольга Ігорівна 53240827 HP 17.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Економіка 
підприємства

189,000

3 10314950 976881
Дорощук Поліна Володимирівна 53242368 HP 17.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Економіка 
підприємства

160,000

4 10327597 976881
Поточенко Валерія Сергіївна 53241209 HP 17.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Економіка 
підприємства

188,000

5 10402205 976881
Розумна Валерія Віталіївна 53241654 HP 17.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Економіка 
підприємства

160,000

2


