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

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

університету технологій та дизайну
(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ЧЕРНІГІВ

(населений пункт)

від «17» серпня 2018 року №100-К

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Чернігівський промислово-економічний 
коледж Київського національного університету технологій та дизайну у 2018 році 
та рішення приймальної комісії від «17» серпня 2018 року, протокол №18,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 4 арк.

Директор Гайдей О.О.
(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

Чернігівський промислово-
економічний коледж Київського 
національного університету 
технологій та дизайну

Додаток до наказу від «17»  серпня 2018 року 
№ 100-К

022 Дизайн/022.01 Графічний 
дизайн 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

4818033 Авраменко Крістіна В`ячеславівна 50225616 EH 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0108935 350

4786506 Гаврилов Тимур Олександрович 50226868 EH 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0035774 360

3774977 Кудрик Микита Сергійович 50227430 EH 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0309270 339

4804884 Московко Олена Володимирівна 49462785 EH 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0187426 415

5072005 Пінаєв Єгор Олександрович 50391502 KX 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0001760 440

3765340 Цвітенок Наталія Сергіївна 50221458 EH 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0168813 467



3952048 Ятченко Мар`яна Геннадіївна 50227243 EH 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0224561 467



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

Чернігівський промислово-
економічний коледж Київського 
національного університету 
технологій та дизайну

Додаток до наказу від «17»  серпня 2018 року 
№ 100-К

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

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

5132921 Коваль Віталій Володимирович 26232945 KX 26.06.2005 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0267928 Монтаж і експлуатація 
електроустаткування 
підприємств і 
цивільних споруд

383



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

Чернігівський промислово-
економічний коледж Київського 
національного університету 
технологій та дизайну

Додаток до наказу від «17»  серпня 2018 року 
№ 100-К

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 

технології
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

3737467 Басанець Валентин Ігорович 50391482 KX 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0001618 Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами

356


