


               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 

«Запорізький 
гідроенергетичний 
фаховий коледж 
Запорізького 
національного 
університету»

Додаток до наказу від «08»  вересня 2022 року 
№ 1135-с

071 Облік і оподаткування Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10465808 983858
Гордійченко Артем Олександрович 003856 TГ 18.06.1999 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Облік і 
оподаткування

165,000

2 10471061 983858
Дорошенко Євген Аскарович 29047659 AP 23.06.2006 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Облік і 
оподаткування

171,000

1



3 10464838 983858
Єрьома Олександр Володимирович 26213258 AP 25.06.2005 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Облік і 
оподаткування

165,000

4 10503267 983858
Кашніков Віталій Юрійович 43041210 AP 12.05.2012 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Облік і 
оподаткування

149,000

5 10469744 983858

Кирик Катерина Олександрівна 53527542 AP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Облік і 
оподаткування

177,000

6 10465077 983858
Тимчура Артем Петрович 24301466 AP 22.06.2004 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Облік і 
оподаткування

166,000

2



               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 

«Запорізький 
гідроенергетичний 
фаховий коледж 
Запорізького 
національного 
університету»

Додаток до наказу від «08»  вересня 2022 року 
№ 1135-с

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Фаховий молодший 

бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10620329 102276
0

Петровський Денис Валентинович 22197831 AP 20.06.2003 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

200,000

3



2 10469038 102276
0

Черненко Сергій Миколайович 43157233 AP 31.05.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

150,000

3 10611326 102276
0

Чернявський Артем Русланович 44653895 AP 02.06.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

154,000

4



               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 

«Запорізький 
гідроенергетичний 
фаховий коледж 
Запорізького 
національного 
університету»

Додаток до наказу від «08»  вересня 2022 року 
№ 1135-с

075 Маркетинг Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11466264 102275
8

Лізлова Вероніка Олександрівна 53537766 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0103562 Маркетинг 176,000

5



2 10648654 102275
8

Шолохов Іван Андрійович 53538190 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0161510 Маркетинг 175,000

6



               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 

«Запорізький 
гідроенергетичний 
фаховий коледж 
Запорізького 
національного 
університету»

Додаток до наказу від «08»  вересня 2022 року 
№ 1135-с

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність Державна Фаховий молодший 

бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10607721 984313

Білько Олександр Миколайович 33773455 AP 27.06.2008 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

159,000

7



2 10556690 984313

Бовкун Дмитро Олексійович 53551996 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

174,000

3 10569860 984313

Гриша Дмитро Едуардович 53541942 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0078243 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

161,000

4 10468439 984313

Данагулян Давід Арменович 43035097 AP 12.05.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

189,000

5 10614718 984313

Джамалова Таміла Азізівна 53537778 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0103433 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

185,000

6 10559845 984313

Жарков Роман Вікторович 18304401 AP 22.06.2002 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

165,000

7 10470736 984313

Корецький Нікіта Ігорович 53551982 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

186,000

8 10499476 984313

Коротков Олександр Михайлович 009093 MД 22.06.1996 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

124,000

9 10482043 984313

Костюченко Максим Миколайович 50737271 AP 23.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2019р. - 0132857 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

135,000

10 10617372 984313

Кухтарєва Катерина Вікторівна 43035220 AP 12.05.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

177,000

8



11 10497941 984313

Максименко Вікторія Олександрівна 53541857 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

184,000

12 10464977 984313

Маляренко Владислав Андрійович 52687422 AP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

153,000

13 11466068 984313

Піх Мирослава Андріївна 53537756 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0067936 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

170,000

14 10921036 984313

Прусенко Олена Ігорівна 53537655 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0152383 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

171,000

15 10609338 984313

4289-715668 Олександр Олександрович 43291537 HK 01.06.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

130,000

16 10461971 984313

Соха Олександр Петрович 46399791 AP 31.05.2014 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

165,000

17 10540826 984313

Тихонюк Іван Сергійович 36239780 XE 26.06.2009 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

154,000

18 10538819 984313

Цимбал Віталій Андрійович 53537621 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

129,000

19 10468326 984313

Черданцев Євген Вікторович 18304911 AP 20.06.2002 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

195,000

9



20 10474860 984313

Чирка Ісміра Олександрівна 53537617 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

154,000

10



               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 

«Запорізький 
гідроенергетичний 
фаховий коледж 
Запорізького 
національного 
університету»

Додаток до наказу від «08»  вересня 2022 року 
№ 1135-с

131 Прикладна механіка Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10619666 102276
8

Бондар Сергій Петрович 21541890 EH 20.06.2003 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Прикладна 
механіка

200,000

2 10571805 102276
8

Діброва Віталій Олександрович 53541938 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0078279 Прикладна 
механіка

175,000

11



3 10459176 102276
8

Стаднік Нікіта Андрійович 53553806 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Прикладна 
механіка

174,000

12



               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 

«Запорізький 
гідроенергетичний 
фаховий коледж 
Запорізького 
національного 
університету»

Додаток до наказу від «08»  вересня 2022 року 
№ 1135-с

133 Галузеве машинобудування Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11421552 102277
1

Костючок Олександр Ігорович 53552003 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0187684 Галузеве 
машинобудуван
ня

197,000

13



2 10511019 102277
1

Макаренко Данило Олександрович 53552014 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Галузеве 
машинобудуван
ня

200,000

14



               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 

«Запорізький 
гідроенергетичний 
фаховий коледж 
Запорізького 
національного 
університету»

Додаток до наказу від «08»  вересня 2022 року 
№ 1135-с

144 Теплоенергетика Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10511605 974154
Глодан Роман Олегович 31100951 AP 25.06.2007 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Теплоенергетика 189,000

2 10501866 974154
Нечаєв Максим Сергійович 26791681 HP 24.06.2005 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Теплоенергетика 177,000

15



3 10459346 974154
Швець Олексій Анатолійович 11470184 HK 20.06.1999 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Теплоенергетика 189,000

4 10564569 974154

4289-8075993 Артур Азаматович 53553732 AP 21.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Теплоенергетика 194,000

16



               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 

«Запорізький 
гідроенергетичний 
фаховий коледж 
Запорізького 
національного 
університету»

Додаток до наказу від «08»  вересня 2022 року 
№ 1135-с

145 Гідроенергетика Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10499795 102277
5

Дзюбенко Артем Васильович 53529420 AP 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Гідроенергетика 183,000

2 10497598 102277
5

Низовий Роман Олександрович 24310122 AP 25.06.2004 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гідроенергетика 195,000

17



3 11258426 102277
5

Фісун Дмитро Сергійович 53529421 AP 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0335636 Гідроенергетика 178,000

18



               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 

«Запорізький 
гідроенергетичний 
фаховий коледж 
Запорізького 
національного 
університету»

Додаток до наказу від «08»  вересня 2022 року 
№ 1135-с

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10481105 999762

4289-8050259 Олександра Віталіївна 53550514 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Будівництво 
гідротехнічних 
споруд

164,000

19



2 10470334 999762

Линник Сергій Олександрович 53540723 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Будівництво 
гідротехнічних 
споруд

146,000

3 10449056 999762
Собур Максим Васильович 002180 OA 24.06.1994 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Будівництво 
гідротехнічних 
споруд

183,000

20



               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 

«Запорізький 
гідроенергетичний 
фаховий коледж 
Запорізького 
національного 
університету»

Додаток до наказу від «08»  вересня 2022 року 
№ 1135-с

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10465064 999773

Мацюра Пилип Романович 51374279 AP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Монтаж і 
обслуговування 
внутрішніх 
санітарно-
технічних 
систем і 
вентиляції

177,000

21



2 10467149 999773

Савранська Оксана Володимирівна 013582 OM 15.06.1995 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Монтаж і 
обслуговування 
внутрішніх 
санітарно-
технічних 
систем і 
вентиляції

200,000

3 10507531 999773

Фордзюн Павло Васильович 37142002 AP 26.06.2009 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Монтаж і 
обслуговування 
внутрішніх 
санітарно-
технічних 
систем і 
вентиляції

188,000

22


