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

Форма № Н-1.03.1
Державний вищий навчальний заклад "Нововолинський електромеханічний 

коледж"
(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
НОВОВОЛИНСЬК
(населений пункт)

від «29» липня 2019 року №969-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний вищий навчальний заклад 
"Нововолинський електромеханічний коледж" у 2019 році та рішення приймальної 
комісії від «29» липня 2019 року, протокол №9,

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 3 арк.

Директор Танасієнко О.В.
(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 "Нововолинський 
електромеханічний коледж"

Додаток до наказу від «29»  липня 2019 року 
№ 969-с

131 Прикладна механіка 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

5261001 Борух Богдан Степанович 50741023 BC 15.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Технічне 
обслуговування і 
ремонт устаткування 
підприємств 
машинобудування

15,2

5253002 Водько Олександр Сергійович 50741085 BC 15.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Технічне 
обслуговування і 
ремонт устаткування 
підприємств 
машинобудування

14,5

5301723 Джига Дмитро Віталійович 49334108 BC 09.06.2017 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Технічне 
обслуговування і 
ремонт устаткування 
підприємств 
машинобудування

18,8

1



5306933 Івануха Едуард Анатолійович 50740985 BC 15.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Технічне 
обслуговування і 
ремонт устаткування 
підприємств 
машинобудування

20,2

5334790 Клец Вадим Вікторович 50741055 BC 15.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Технічне 
обслуговування і 
ремонт устаткування 
підприємств 
машинобудування

25,5

5258334 Коваль Богдан Володимирович 51153537 BK 07.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Технічне 
обслуговування і 
ремонт устаткування 
підприємств 
машинобудування

18,5

5280534 Ковальчук Владислав Васильович 50742573 BC 15.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Технічне 
обслуговування і 
ремонт устаткування 
підприємств 
машинобудування

19,3

5275109 Костючик Максим Віталійович 50724773 BC 15.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Технічне 
обслуговування і 
ремонт устаткування 
підприємств 
машинобудування

25,7

5764874 Кронберг Сергій Олександрович 50741062 BC 15.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Технічне 
обслуговування і 
ремонт устаткування 
підприємств 
машинобудування

16,4

5255992 Кукевич Максим Ігорович 50741148 BC 15.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Технічне 
обслуговування і 
ремонт устаткування 
підприємств 
машинобудування

17,2

5328502 Кулиняк Владислав Олегович 50712464 BC 15.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Технічне 
обслуговування і 
ремонт устаткування 
підприємств 
машинобудування

17,9

2



5286077 Литвинюк Валентин Миколайович 50711133 BC 15.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Технічне 
обслуговування і 
ремонт устаткування 
підприємств 
машинобудування

19,1

5283096 Мельник Кирило Олегович 50741057 BC 15.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Технічне 
обслуговування і 
ремонт устаткування 
підприємств 
машинобудування

24,9

5336036 Пендюр Владислав Віталійович 50715717 BC 15.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Технічне 
обслуговування і 
ремонт устаткування 
підприємств 
машинобудування

15

5287354 Сасага Артем Юрійович 50740954 BC 15.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Технічне 
обслуговування і 
ремонт устаткування 
підприємств 
машинобудування

18,2

5300939 Скварка Богдан Олегович 50740953 BC 15.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Технічне 
обслуговування і 
ремонт устаткування 
підприємств 
машинобудування

17,5

5279764 Шамшієва Каріна Рустамівна 50741026 BC 15.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Технічне 
обслуговування і 
ремонт устаткування 
підприємств 
машинобудування

21,1

5752989 Яковенко Іван Юрійович 50710543 BC 29.05.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти (для осіб з 
особливими освітніми 
потребами, зумовленими 
порушеннями інтелектуального 
розвитку)

Технічне 
обслуговування і 
ремонт устаткування 
підприємств 
машинобудування

17,8

3


