
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.1
Державний вищий навчальний заклад "Чернівецький індустріальний коледж"

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
Чернівці

(населений пункт)

від «10» серпня 2018 року №153-c

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний вищий навчальний заклад 
"Чернівецький індустріальний коледж" у 2018 році та рішення приймальної комісії 
від «10» серпня 2018 року, протокол №26,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 2 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 1 арк.

Директор Чернівчан В.Я.
(підпис) (прізвище, ім'я та побатькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний 
заклад "Чернівецький 
індустріальний коледж"

Додаток до наказу від «10»  серпня 2018 року 
№ 153-c

075 Маркетинг Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

5029612 Курилюк Богдан Ігорович 49742649 PH 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0264064 aгент маркетингових 
послуг

447

4203032 Лугова Леся Сергіївна 50544143 PH 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0304962 aгент маркетингових 
послуг

388

5140416 Налипа Вікторія Валеріївна 50541825 PH 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0310629 aгент маркетингових 
послуг

395

3752215 Скрипник Христина Володимирівна 50540180 PH 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0201336 aгент маркетингових 
послуг

412

3865374 Тодоряк Діана Сергіївна 50544589 PH 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0098537 aгент маркетингових 
послуг

370

3903522 Чекмак Анастасія Сергіївна 50544467 PH 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0201814 aгент маркетингових 
послуг

383


