
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 №122с

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 3 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 
№ 122с

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Фаховий молодший 

бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету
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1 10357805 976185

Бондаренко Владислава Сергіївна 53263499 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Монтаж, 
обслуговування 
засобів і систем 
автоматизації 
технологічного 
виробництва

160,000

1



2 10357864 976185

Григір Єгор Євгенович 53241876 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Монтаж, 
обслуговування 
засобів і систем 
автоматизації 
технологічного 
виробництва

180,000

3 10371648 976185

Зініч Аріна Валеріївна 53240985 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Монтаж, 
обслуговування 
засобів і систем 
автоматизації 
технологічного 
виробництва

135,000

4 10441585 976185

Карнаух Мирослав Сергійович 53239395 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Монтаж, 
обслуговування 
засобів і систем 
автоматизації 
технологічного 
виробництва

174,000

5 10371725 976185

Мартинюк Олександра Олександрівна 52318143 HP 14.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Монтаж, 
обслуговування 
засобів і систем 
автоматизації 
технологічного 
виробництва

166,000

6 10332045 976185

Рогівський Роман Олександрович 53242106 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Монтаж, 
обслуговування 
засобів і систем 
автоматизації 
технологічного 
виробництва

138,000

7 10368320 976185

Савенко Максим Олегович 53242179 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Монтаж, 
обслуговування 
засобів і систем 
автоматизації 
технологічного 
виробництва

167,000

2



8 10348638 976185

Цимбал Анастасія Сергіївна 53239355 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Монтаж, 
обслуговування 
засобів і систем 
автоматизації 
технологічного 
виробництва

175,000

9 10427796 976185

Чуфещук Олександр Миколайович 12542710 HP 10.06.2000 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Монтаж, 
обслуговування 
засобів і систем 
автоматизації 
технологічного 
виробництва

180,000

3


