
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
Чернівці

(населений пункт)

від «27» липня 2019 року №162-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний вищий навчальний заклад 
"Чернівецький індустріальний коледж" у 2019 році та рішення приймальної комісії 
від «27» липня 2019 року, протокол №13,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Директор Чернівчан В.Я.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «27»  липня 2019 року 
№ 162-с

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Молодший спеціаліст Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5777007 Богуцька Ангеліна Валеріївна 51306451 PH 14.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

фінанси, банківська 
справа та страхування

19,7

5301957 Карбунар Вікторія Олексіївна 51307032 PH 08.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

фінанси, банківська 
справа та страхування

22,3

5257067 Лінецька Іванна Сергіївна 51011751 PH 09.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

фінанси, банківська 
справа та страхування

25,6

5301987 Малько Анастасія Ігорівна 51307091 PH 14.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

фінанси, банківська 
справа та страхування

21,5

5410277 Прокопів Ангеліна Миколаївна 51016424 PH 14.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

фінанси, банківська 
справа та страхування

25,7
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5311411 Пуюл Юлія Дмитрівна 51307001 PH 09.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

фінанси, банківська 
справа та страхування

29,9

5301887 Самота Едуард Михайлович 51016376 PH 14.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

фінанси, банківська 
справа та страхування

22,3

5316174 Скулиш Юлія Ігорівна 51019934 PH 08.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

фінанси, банківська 
справа та страхування

17,3

2


