
 

 

 
 

Новомосковський кооперативний коледж 

економіки та права ім. С.В.Литвиненка 
 

ВСТУПНА  КАМПАНІЯ – 2020 

 

РЕЙТИНГОВИЙ    СПИСОК 

абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти 
 

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр 

 

Спеціальність 081 «Право» 
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Рекомендації  

приймальної комісії 

1.  Хаванова Анастасія Володимирівна 595,35 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

2.  Нестеренко Денис Сергійович 591,75 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

3.  Федорова Аліна Олександрівна 582,75 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

4.  Черненко Катерина Михайлівна 531 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

5.  Дерев’янко Аліна Олександрівна 513 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

6.  Косенко Людмила Олександрівна 466,5 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

7.  Колєснікова Віолетта Олександрівна 465 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

8.  Серчук Володимир Володимирович 463,75 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

9.  Кулик Денис Сергійович 449,5 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

10.  Бєкєтова Катерина Миколаївна 445,25 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

11.  Усенко Микита Андрійович 440,25 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

12.  Мазур Дмитро Олександрович 440,213 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

13.  Ягодовський Ярослав Сергійович 436 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 



14.  Жигунов Денис Олегович 432,5 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

15.  Притула Дар’я Сергіївна 429,5 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

16.  Матухнова Дар’я Андріївна 429,25 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

17.  Міненко Лоліта Михайлівна 427,5 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

18.  Тищенко Анастасія Володимирівна 426,75 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

19.  Гаркуша Даниїл Олександрович 426,5 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

20.  Ісаченко Катерина Сергіївна 422 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

21.  Савченко Денис Станіславович 421,5 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

22.  Франчук Ярослав Русланович 421,25 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

23.  Єгоров Артур Янович 421 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

24.  Гришечкіна Анастасія Русланівна 411 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

25.  Колупахін Володимир Іванович 406,25 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

26.  Лисих Даніїл Євгенович 403,5 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

27.  Левада Поліна Олександрівна 401,25 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

28.  Охват Анастасія Іванівна 400 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

29.  Байдін Даниїл Сергійович 399 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

30.  Пробачай Вячеслав Валерійович 380,5 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

31.  Тамоєва Земфіра Сохрабівна 373 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

32.  Норка Єгор Андрійович 342 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Спеціальність 241 «Готельно-рестранна справа» 
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Рекомендації  

приймальної комісії 

1.  Ключик Захар Костянтинович 546,25 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

2.  Дрешпак Валерія Андріївна 521,25 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

3.  Матвієнко Єгор Євгенович 478 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

4.  Маркова Софія Володимирівна 473 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

5.  Духова Дарина Андріївна 459,75 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

6.  Чабаненко Вікторія Віталіївна 450,25 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

7.  Майна Діана Юріївна 448 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

8.  Андросова Марія Андріївна 441,5 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

9.  Капелюх Анастасія Анатоліївна 439,25 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

10.  Коврига Карина Володимирівна 422,75 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

11.  Моісеєнко Анастасія Юріївна 422 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

12.  Чернов Даниїл Володимирович 420,25 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

13.  Некрасова Вікторія Сергіївна 410,5 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

14.  Кібенко Дар’я Вікторівна 397,25 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

15.  Криша Владислава Олександрівна 391 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

16.  Танковська Ірина Сергіївна 375 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

 

 

 

 

 

 

 



Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
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Рекомендації  

приймальної комісії 

1.  Різніченко Софія Валеріївна 621,75 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

2.  Німенко Євгеній Артемович 592,25 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

3.  Боєва Анна Олександрівна 522,25 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

4.  Господинько Євгенія Сергіївна 487,25 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

5.  Каракан Наталія Олександрівна 479,75 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

6.  Лозицький Віктор Євгенійович 475,5 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

7.  Волок Давид Валентинович 416,75 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 
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Рекомендації  

приймальної комісії 

1.  Велика Софія Геннадіївна 591,5 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

2.  Онищенко Юлія Сергіївна 494 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

3.  Гайдук Анна Анатоліївна 446,25 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

4.  Гаврилова Юлія Олександрівна 424 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

5.  Ганзіна Вікторія Дмитрівна 420 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

6.  Бабенко Ірина Дмитрівна 408,5 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

7.  Шибко Валерія Сергіївна 387 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

8.  Кузь Євген Дмитрович 381,5 так 
рекомендовано до 

зарахування на контракт 

 

 

 

Голова приймальної комісії  Л.М.Піхотіна 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

 

 

 

 

І.Ю.Зайченко 

 


