
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 «25» липня 2018 року №134-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний вищий навчальний заклад 
"Чернівецький індустріальний коледж" у 2018 році та рішення приймальної комісії 
від «25» липня 2018 року, протокол №17,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за державним (регіональним) замовленням згідно з додатком.
      Додаток: на 2 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 «25»  липня 2018 року 
№ 134-с

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Молодший спеціаліст Денна за державним замовленням

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

3591393 Герасимчук Анна Віталіївна 50602396 PH 09.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

фінанси, банківська 
справа та страхування

24,5

3543581 Григорович Андрій Сергійович 50546707 PH 09.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

фінанси, банківська 
справа та страхування

23,1

3591147 Жук Станіслав Анатолійович 50602395 PH 09.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

фінанси, банківська 
справа та страхування

23

3581394 Кіцул Степан Васильович 50539501 PH 09.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

фінанси, банківська 
справа та страхування

27,1

3532499 Малярчук Володимир Миколайович 50539519 PH 09.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

фінанси, банківська 
справа та страхування

24,1

3646906 Оліфіренко Віра Олександрівна 50536390 PH 09.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

фінанси, банківська 
справа та страхування

22,1



3505049 Осадчук Оксана Михайлівна 50539153 PH 09.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

фінанси, банківська 
справа та страхування

23,6

3570257 Чорней Максим Васильович 50539152 PH 09.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

фінанси, банківська 
справа та страхування

24


