
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 «05» вересня 2022 року №154 c

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 «05» вересня 2022 року, протокол 
№17,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» 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 «05»  вересня 2022 року 
№ 154 c

015 Професійна освіта/015.34 
Машинобудування Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету
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1 11252252 104535
9

Бахтінов Микита Денисович 53319098 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0312350 Професійна 
освіта 
(Машинобудуван
ня)

152,437

1



2 11084060 104535
9

Вергун Антон Леонідович 52115754 HP 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0346286 Професійна 
освіта 
(Машинобудуван
ня)

148,353

3 10749519 104535
9

Мікулін Нікіта Васильович 52115715 HP 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0267024 Професійна 
освіта 
(Машинобудуван
ня)

137,696

4 10702869 104535
9

Ткалик Роман Володимирович 53265894 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0227517 Професійна 
освіта 
(Машинобудуван
ня)

153,073

2


