
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1

Новомосковський фаховий кооперативний коледж економіки та права

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Новомосковський фаховий кооперативний 

коледж економіки та права ім.С.В.Литвиненка у 2021 році та рішення приймальної 
комісії від «ЗО» серпня 2021 року, протокол №16,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.

Додаток: на 4 арк.

(найменування закладу освіти)

ім.С.В.Литвиненка

НАКАЗ

від «ЗО» серпня 2021 року № 159с

В.о. директора
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Юлія Скляренко



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2021 року № 4 1 5

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка

Новомосковський фаховий 
кооперативний коледж 

економіки та права 
ім.С.В.Литвиненка

Додаток до наказу від «30» серпня 2021 року 
№ 159с

071 Облік і оподаткування Приватна Фаховий молодший бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

ата
£

№ 
за

яв
и 

в 
Є

Д
ЕБ

О

ГО 
ко

нк
ур

сн
ої

 п
ро

по
зи

ці
ї 

в 
Є

Д
ЕБ

О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 

єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 

випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 

ба
л

1 10238888 899896
Заболотня Вікторія Вікторівна 44950579 НР 25.06.2013 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Облік і
оподаткування

246,000

2 10245061 899896 Калмикова Людмила Юріївна 018755 ГЖ 24.06.1998 Диплом 
кваліфікованого робітника

Облік і
оподаткування

273,000

3 10254211 899896 Філоненко Олександр Володимирович 010574 ВК 25.06.1996 Диплом 
кваліфікованого робітника

Облік і
оподаткування

254,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2021 року № 4 1 5

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка

Новомосковський фаховий 
кооперативний коледж 

економіки та права 
ім.С.В.Литвиненка

Додаток до наказу від «30» серпня 2021 року 
№ 159с

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Приватна Фаховий молодший бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

ата
£

№ 
за

яв
и 

в 
Є

Д
ЕБ

О

ГО 
ко

нк
ур

сн
ої

 п
ро

по
зи

ці
ї 

в 
Є

Д
ЕБ

О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 

єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 

випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 

ба
л

1 10245027 899909
Довгаль Григорій Анатолійович 007109 ВК 22.04.1996 Диплом 

кваліфікованого робітника
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

241,000

2 10242436 899909
Пиркіна Анжеліка Сергіївна 034991 К20 25.06.2020 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

249,000

3 10244956 899909
Піскунов Сергій Петрович 983039 В 21.06.1991 Диплом 

кваліфікованого робітника
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

230,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2021 року № 4 1 5

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка

Новомосковський фаховий 
кооперативний коледж 

економіки та права 
ім.С.В.Литвиненка

Додаток до наказу від «30» серпня 2021 року 
№ 159с

081 Право Приватна Фаховий молодший бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

ата
£

№ 
за

яв
и 

в 
Є

Д
ЕБ

О

ГО 
ко

нк
ур

сн
ої

 п
ро

по
зи

ці
ї 

в 
Є

Д
ЕБ

О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 

єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 

випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 

ба
л

1 10242405 899881
Бикова Надія Володимирівна 38513638 НР 24.06.2010 

Диплом кваліфікованого 
робітника

2021р. -
0384941

Право 270,750

2 10230323 899881
Максимчук Катерина Володимирівна 035023 К20 24.06.2020 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Право 278,000

з



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2021 року № 4 1 5

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка

Новомосковський фаховий 
кооперативний коледж 

економіки та права 
ім.С.В.Литвиненка

Додаток до наказу від «30» серпня 2021 року 
№ 159с

241 Готельно-ресторанна справа Приватна Фаховий молодший бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

ата
£

№ 
за

яв
и 

в 
Є

Д
ЕБ

О

ГО 
ко

нк
ур

сн
ої

 п
ро

по
зи

ці
ї 

в 
Є

Д
ЕБ

О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 

єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 

випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 

ба
л

1 10254288 899921 Луценко Наталія Вікторівна 610768 Д 25.06.1993 Диплом 
кваліфікованого робітника

Готельно- 
ресторанна справа

242,000
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