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

Форма № Н-1.03.1
Приватний вищий навчальний заклад "Деснянський економіко-правовий коледж  

при Міжрегіональній Академії управління персоналом"
(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
Київ

(населений пункт)

від «16» серпня 2018 року №46-н

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Приватний вищий навчальний заклад 
"Деснянський економіко-правовий коледж  при Міжрегіональній Академії 
управління персоналом" у 2018 році та рішення приймальної комісії від «15» 
серпня 2018 року, протокол №8,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 2 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 1 арк.

Директор Яровой В.І.
(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

Без підпорядкування

Приватний вищий навчальний 
заклад "Деснянський економіко-

правовий коледж  при 
Міжрегіональній Академії 
управління персоналом"

Додаток до наказу від «16»  серпня 2018 року 
№ 46-н

081 Право Приватна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4449324 Маяцька Карина Романівна 50561095 KB 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0055934 420

4148254 Митюгов Андрій Андрійович 50560421 KB 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0162758 404

4148571 Митюгова Верджинія Андріївна 50560429 KB 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0162707 420

4542807 Слободянюк Владислав Богданович 50560945 KB 27.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0213249 359

3789250 Стойчик Владислав Володимирович 50561530 KB 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0110286 369


