
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 №165 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 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 «06»  вересня 2022 року 
№ 165 c

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Фаховий молодший 

бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету
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1 10497137 986256

Бондаренко Ростислав Андрійович 53251305 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
електроустаткув
ання автомобілів 
і тракторів

168,000

1



2 10467907 986256

Вороновський Захар Артемович 53240435 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
електроустаткув
ання автомобілів 
і тракторів

180,000

3 10784647 986256

Задунай Петро Максимович 53241380 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0302578 Обслуговування 
та ремонт 
електроустаткув
ання автомобілів 
і тракторів

166,000

4 10824251 986256

Медведь Павло Павлович 53263757 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0220465 Обслуговування 
та ремонт 
електроустаткув
ання автомобілів 
і тракторів

173,000

5 10459713 986256

Медвідь Олександр Олександрович 53241354 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
електроустаткув
ання автомобілів 
і тракторів

180,000

6 10460713 986256

Рябцев Андрій Олександрович 44761784 AH 30.06.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Обслуговування 
та ремонт 
електроустаткув
ання автомобілів 
і тракторів

175,000

7 10469831 986256

Федоренко Назар Миколайович 52297596 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
електроустаткув
ання автомобілів 
і тракторів

137,000

8 11124059 986256

Чернобай Ілля Романович 53241426 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0010124 Обслуговування 
та ремонт 
електроустаткув
ання автомобілів 
і тракторів

166,000

9 10473036 986256

Чернюк Данило Олександрович 53241423 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
електроустаткув
ання автомобілів 
і тракторів

180,000

2



10 10913651 986256

Шеришев Георгій Каренович 53240286 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0260832 Обслуговування 
та ремонт 
електроустаткув
ання автомобілів 
і тракторів

171,000

3


