
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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

(найменування закладу освіти)

 хіміко-технологічний  університет" 

НАКАЗ
ДНІПРО

(населений пункт)

від «10» серпня 2021 року №169-К/с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний вищий навчальний заклад 
"Український державний хіміко-технологічний університет" у 2021 році та рішення 
приймальної комісії від «10» серпня 2021 року, протокол №43,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 8 арк.

В.о. ректора Ігор ЛЕВЧУК
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «10»  серпня 2021 року 
№ 169-К/с

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9218434 914483
Молокова Ілона Олександрівна 096510 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0208999; 2021р. 
- 0385736

Фінанси і кредит 127,750
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «10»  серпня 2021 року 
№ 169-К/с

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10175816 833322
Повишев Максим Сергійович 084659 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0135466; 2021р. 
- 0383387

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

136,750

2 9327007 833322
Приходько Ігор Олександрович 033786 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0222303; 2019р. 
- 0222303

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

150,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «10»  серпня 2021 року 
№ 169-К/с

144 Теплоенергетика Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10029096 834457
Афанасьєв Єгор Ігорович 046163 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0009790; 2018р. 
- 0009790

Теплоенергетика 128,750
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «10»  серпня 2021 року 
№ 169-К/с

144 Теплоенергетика Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9104146 860400
Воротняк Петро Васильович 046167 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0252218; 2019р. 
- 0252218

Теплоенергетика 132,250

2 8834158 860400
Головко Олександр Віталійович 046165 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0251991; 2019р. 
- 0251991

Теплоенергетика 117,500

3 9099794 860400
Коваль Юрій Романович 106718 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0283976; 2021р. 
- 0390120

Теплоенергетика 135,250

4 9686827 860400
Мосур Вадим Віталійович 033787 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0221983; 2019р. 
- 0221983

Теплоенергетика 107,750

4



5 8852930 860400
Яковенко Єгор Олександрович 046290 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0245613; 2019р. 
- 0245613

Теплоенергетика 144,250

5



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «10»  серпня 2021 року 
№ 169-К/с

181 Харчові технології Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8765056 825331
Ткачова Ольга Русланівна 075957 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0351081; 2021р. 
- 0351081

Харчові технології 155,750
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «10»  серпня 2021 року 
№ 169-К/с

186 Видавництво та поліграфія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9695081 883161
Герасименко Володимир Віталійович 143494 E20 30.12.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0176039; 2018р. 
- 0176039

Видавництво та 
поліграфія

122,250

2 9258370 883161
Іванова Валерія Дмитрівна 143497 E20 30.12.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0018416; 2018р. 
- 0018416

Видавництво та 
поліграфія

134,250

3 9697161 883161
Рудь Ксенія Олександрівна 000022 E21 18.01.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0393160; 2021р. 
- 0393160

Видавництво та 
поліграфія

125,000

7



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «10»  серпня 2021 року 
№ 169-К/с

226 Фармація, промислова фармація Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8744296 875818
Барталомейчук Катерина Романівна 035408 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0076750; 2020р. 
- 0076750

Фармація, 
промислова 
фармація

145,500

2 9578625 875818
Міналюк Богдан Вадимович 005542 E21 05.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0279675; 2019р. 
- 0279675

Фармація, 
промислова 
фармація

136,000
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