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

Форма № Н-1.03.1
Чернігівський промислово-економічний коледж Київського національного 

університету технологій та дизайну
(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ЧЕРНІГІВ

(населений пункт)

від «06» серпня 2019 року №107-К

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Чернігівський промислово-економічний 
коледж Київського національного університету технологій та дизайну у 2019 році 
та рішення приймальної комісії від «06» серпня 2019 року, протокол №19,

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 7 арк.

Директор Гайдей О.О.
(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
Чернігівський промислово-

економічний коледж Київського 
національного університету 
технологій та дизайну

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 107-К

022 Дизайн/022.01 Графічний 
дизайн Державна Молодший спеціаліст Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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

6151011 Ковальова Лариса Володимирівна 50981009 EH 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0187918 Графічний дизайн 538

5596386 Осмакова Валерія Дмитрівна 51330801 EH 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0244462 Графічний дизайн 572
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
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Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Чернігівський промислово-

економічний коледж Київського 
національного університету 
технологій та дизайну

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 107-К

071 Облік і оподаткування Державна Молодший спеціаліст Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

6776129 Жеребецький Єгор Володимирович 51210057 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0082417 Бухгалтерський облік 376

5971482 Мехеденко Марина Миколаївна 50983856 EH 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0027191 Бухгалтерський облік 455
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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
Чернігівський промислово-

економічний коледж Київського 
національного університету 
технологій та дизайну

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 107-К

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Молодший спеціаліст Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

5873893 Дейнеко Дмитрій Валентинович 50978065 EH 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0201403 Монтаж і експлуатація 
електроустаткування 
підприємств і 
цивільних споруд

456

6737336 Корнієнко Руслан Валентинович 49469887 EH 25.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0213579 Монтаж і експлуатація 
електроустаткування 
підприємств і 
цивільних споруд

379

5599862 Новик Олександр Валерійович 50989482 EH 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0197422 Монтаж і експлуатація 
електроустаткування 
підприємств і 
цивільних споруд

395

6415160 Пронько Максим Олександрович 50988982 EH 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0179426 Монтаж і експлуатація 
електроустаткування 
підприємств і 
цивільних споруд

429

3



6137967 Хижняк Богдан Анатолійович 50225865 EH 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0027472 Монтаж і експлуатація 
електроустаткування 
підприємств і 
цивільних споруд

418

4



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
Чернігівський промислово-

економічний коледж Київського 
національного університету 
технологій та дизайну

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 107-К

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 

технології
Державна Молодший спеціаліст Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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

6158377 Білоус Сергій Васильович 50981956 EH 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0066453 Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами

500

6031166 Ігнатенко Денис Михайлович 50973475 EH 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0154610 Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами

405

6174182 Кірданов Володимир Леонідович 50972384 EH 28.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0183563 Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами

427

5746679 Лошак Дмитро Володимирович 50989272 EH 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0251246 Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами

435

5



6208948 Мироненко Максим Юрійович 50988695 EH 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0131954 Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами

404

5421283 Мишко Микола Олександрович 50989315 EH 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0251396 Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами

410

6037003 Охременко Богдан Сергійович 50981963 EH 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0031714 Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами

404

6355754 Постернак Владислав Васильович 50972844 EH 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0156618 Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами

401

5835104 Шкляр Богдан Володимирович 50988229 EH 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0199364 Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами

421

5982173 Шупило Вадим Андрійович 51242721 KX 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0055736 Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами

430

6



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
Чернігівський промислово-

економічний коледж Київського 
національного університету 
технологій та дизайну

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 107-К

161 Хімічні технології та 
інженерія Державна Молодший спеціаліст Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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

6280766 Духно Ольга Вікторівна 50974534 EH 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0001617 Хімічні технології та 
інженерія

410

6615797 Хомчук Анастасія Дмитрівна 50982005 EH 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0116291 Хімічні технології та 
інженерія

418
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