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

Форма № Н-1.03.1
Дрогобицький  фаховий  коледж  нафти  і  газу 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ДРОГОБИЧ

(населений пункт)

від «06» серпня 2021 року №53(ст)

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу у 
2021 році та рішення приймальної комісії від «06» серпня 2021 року, протокол 
№11,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 6 арк.

Виконуючий обов'язки директора Мирон БАБ`ЯК
(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 Дрогобицький фаховий 
коледж нафти і газу

Додаток до наказу від «06»  серпня 2021 року 
№ 53(ст)

184 Гірництво Державна Фаховий молодший бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
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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 9560396 906325
Блищик Валерій Леонідович 002134 PЗ 21.06.1997 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Буріння свердловин 456,000

2 9262148 906325

Богославець Дмитро Михайлович 52403733 BA 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0118535

Буріння свердловин 408,500

3 9681177 906325

Івасюк Віталій Васильович 52406838 BA 10.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Буріння свердловин 447,300

4 10230741 906325

Колодруб Олексій Петрович 52037663 BK 08.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0228951; 2020р. 
- 0228951

Буріння свердловин 483,500

1



5 9561836 906325

Мартинюк Василь Миколайович 52406831 BA 10.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0042646

Буріння свердловин 488,000

6 10221081 906325
Рачинський Роман Миколайович 48443998 BK 30.04.2015 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Буріння свердловин 484,000
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коледж нафти і газу

Додаток до наказу від «06»  серпня 2021 року 
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185 Нафтогазова інженерія та технології Державна Фаховий молодший бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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тип документа про освітній 
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якого відбувається вступ
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ко
нк
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1 9767542 906331

Ашимберг Микола Зеновійович 15637975 BK 22.06.2001 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Обслуговування та 
ремонт обладнання 
нафтових і газових 
промислів

402,000

2 10220547 906331

Бадецький Андрій Володимирович 45093365 BK 27.06.2013 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Обслуговування та 
ремонт обладнання 
нафтових і газових 
промислів

447,000

3 9998958 906331

Гораль Ігор Андрійович 44891601 BK 01.06.2013 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Обслуговування та 
ремонт обладнання 
нафтових і газових 
промислів

500,000

3



4 9985598 906331

Доброхлібов Олег Ігорович 45093341 BK 27.06.2013 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Обслуговування та 
ремонт обладнання 
нафтових і газових 
промислів

433,000

5 9628647 906331

Лапинський Мар`ян Йосипович 33537001 BK 15.05.2008 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Обслуговування та 
ремонт обладнання 
нафтових і газових 
промислів

476,000

6 9030976 906331

Мороз Богдан Васильович 46825204 BK 30.06.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Обслуговування та 
ремонт обладнання 
нафтових і газових 
промислів

445,000

7 9774055 906331

Петрусь Ерік Володимирович 49674111 AK 27.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Обслуговування та 
ремонт обладнання 
нафтових і газових 
промислів

387,000
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1 8783352 906329

Багрій Дмитро Миколайович 52719378 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0182940

Експлуатація 
нафтових і газових 
свердловин

441,250

2 9841646 906329
Балабанський Олег Тарасович 49788257 BK 20.06.2017 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Експлуатація 
нафтових і газових 
свердловин

438,000

3 9560115 906329

Госедло Михайло Михайлович 52406832 BA 10.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0042768

Експлуатація 
нафтових і газових 
свердловин

441,500

4 8800935 906329

Лавринович Олег Миколайович 52403358 BA 14.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0130267; 2021р. 
- 0130267

Експлуатація 
нафтових і газових 
свердловин

469,750

5



5 9834719 906329

Піхоцька Юлія Миколаївна 52713171 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0274316; 2021р. 
- 0274316

Експлуатація 
нафтових і газових 
свердловин

436,500

6 8746335 906329

Шайда Микола Васильович 52712013 BK 23.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0285929

Експлуатація 
нафтових і газових 
свердловин

448,000
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