
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 «06» вересня 2022 року №163 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 «06» вересня 2022 року, протокол 
№18,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 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 «06»  вересня 2022 року 
№ 163 c

133 Галузеве машинобудування Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету
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1 10459021 104756
4

Дубина Каріна Анатоліївна 51892252 HP 24.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп'ютерні 
технології в 
машинобудуванн
і

175,000

1



2 11273547 104756
4

Качуровський Данііл Євгенійович 53240251 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0199165 Комп'ютерні 
технології в 
машинобудуванн
і

166,000

3 11115662 104756
4

Конох Роман Вячеславович 53218161 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0113769 Комп'ютерні 
технології в 
машинобудуванн
і

170,000

4 10455527 104756
4

Кулигін Андрій Сергійович 49183270 XA 27.05.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Комп'ютерні 
технології в 
машинобудуванн
і

180,000

5 10454534 104756
4

Лихачов Дмитро Русланович 42881361 HP 12.05.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Комп'ютерні 
технології в 
машинобудуванн
і

175,000

6 10453209 104756
4

Саранча Михайло Вікторович 29308872 HP 27.06.2006 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Комп'ютерні 
технології в 
машинобудуванн
і

175,000

7 10460807 104756
4

Шворак Петро Сергійович 52228214 BC 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп'ютерні 
технології в 
машинобудуванн
і

180,000

2


