
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 №121с

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 
№ 121с

161 Хімічні технології та інженерія Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету
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1 10383755 100921
8

Баранова Дар`я Олегівна 53241642 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Промислова 
екологія та 
ресурсоефективн
і технології

151,000

1



2 10449933 100921
8

Данілеску Марина Олегівна 26775372 HP 24.06.2005 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Промислова 
екологія та 
ресурсоефективн
і технології

174,000

3 10331571 100921
8

Ковальчук Дарія Вікторівна 53241620 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Промислова 
екологія та 
ресурсоефективн
і технології

158,000

4 10440812 100921
8

Лабунець Інна Олегівна 15198041 HP 22.06.2001 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Промислова 
екологія та 
ресурсоефективн
і технології

175,000

5 10317092 100921
8

Луценко Єгор Костянтинович 53241100 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Промислова 
екологія та 
ресурсоефективн
і технології

138,000

6 10318715 100921
8

Махлай Вероніка Юріївна 53242317 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Промислова 
екологія та 
ресурсоефективн
і технології

158,000

7 10394624 100921
8

Меркулова Єлизавета Ігорівна 53240953 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Промислова 
екологія та 
ресурсоефективн
і технології

175,000

8 10410013 100921
8

Михайліченко Влада Дмитрівна 53242373 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Промислова 
екологія та 
ресурсоефективн
і технології

175,000

9 10339903 100921
8

Салогуб Діана Дмитрівна 53241848 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Промислова 
екологія та 
ресурсоефективн
і технології

159,000

10 10434778 100921
8

Шаталюк Вероніка Сергіївна 52318422 HP 14.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Промислова 
екологія та 
ресурсоефективн
і технології

138,000

2


