
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.1
Державний  вищий  навчальний  заклад  "Український  державний 

(найменування закладу вищої освіти)

 хіміко-технологічний  університет" 

НАКАЗ
ДНІПРО

(населений пункт)

від «05» вересня 2020 року №185-К/с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний вищий навчальний заклад 
"Український державний хіміко-технологічний університет" у 2020 році та рішення 
приймальної комісії від «05» вересня 2020 року, протокол №45,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2020 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 арк.

В.о. ректора Зайчук О.В.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 
університет"

Додаток до наказу від «05»  вересня 2020 року 
№ 185-К/с

161 Хімічні технології та інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7487028 677895
Левченко Ігор Сергійович 46297025 HP 31.05.2014 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0380371 Хімічні технології 
органічних речовин

170,782
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 
університет"

Додаток до наказу від «05»  вересня 2020 року 
№ 185-К/с

181 Харчові технології Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8375599 695084

Фесенко Олеся Сергіївна 51928737 HP 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0199112 Технології жирів і 
жирозамінників, 
Технологічна 
експертиза та 
безпека харчових 
продуктів, 
Технологія хліба, 
кондитерських, 
макаронних виробів 
та 
харчоконцентратів

127,605
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2 7569299 695084

Шарик Вікторія Леонідівна 26749129 HP 24.06.2005 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0377858 Технології жирів і 
жирозамінників, 
Технологічна 
експертиза та 
безпека харчових 
продуктів, 
Технологія хліба, 
кондитерських, 
макаронних виробів 
та 
харчоконцентратів

137,645
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