
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 «31» липня 2019 року №171-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 «31» липня 2019 року, протокол №15,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб 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 «31»  липня 2019 року 
№ 171-с

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

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5226758 Албу Ангеліна Павлівна 51008395 PH 07.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

aгент маркетингових 
послуг

15

5274753 Дуліцький Віктор Володимирович 51018078 PH 14.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

aгент маркетингових 
послуг

26

5311155 Капрош Ганна В`ячеславівна 51009586 PH 08.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

aгент маркетингових 
послуг

19,2

5275142 Корбут Володимир Віталійович 51017032 PH 14.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

aгент маркетингових 
послуг

16,6

5334144 Кочерган Валентина Русланівна 51015562 PH 08.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

aгент маркетингових 
послуг

16,8

1



5275011 Кравчук Микола Петрович 51009733 PH 08.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

aгент маркетингових 
послуг

18,5

5234821 Ротар Анна Анатоліївна 51017676 PH 14.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

aгент маркетингових 
послуг

22,4

5656570 Щепановська Марія Андріївна 51017310 PH 14.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

aгент маркетингових 
послуг

24,8

2


