
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2020 року №511

Форма № Н-1.03.1
Центральноукраїнський національний технічний університет

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
м. Кропивницький

(населений пункт)

від «14» вересня 2020 року №185-ПК

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Центральноукраїнський національний 

технічний університет у 2020 році та рішення приймальної комісії від «14» вересня 
2020 року, протокол №17,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2020 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.

Додаток: на 2 арк.

Ректор Михайло ЧЕРНОВОЛ
(прізвище, ім'я, по батькові)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2020 року №511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центр альноукраїнський 
національний технічний 

університет

Додаток до наказу від «14» вересня 2020 року 
№ 185-ПК

141 Електроенергетика, електротехніка ти 
електромеханіка Державна /  Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб
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тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаці йтшй) 
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якого відбувається вступ
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1 8144396 711673
Домрачев В'ячеслав 020108 В 25.07.2005 Диплом 

бакалавра
0384513 Електроенергетика, 

електротехніка та 
електромеханіка

244
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2020 року №511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет

Додаток до наказу від «14» вересня 2020 року 
№ 185-ПК

292 Міжнародні економічні відносини Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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Крамар Анюта Сергіївна 010116 Е20 31.01.2020 0185645 Міжнародні 225
1 8117160 768742 Диплом молодшого економічні

спеціаліста відносини
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