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

Форма № Н-1.03.1
Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного 

торговельно-економічного університету
(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ХАРКІВ

(населений пункт)

від «16» серпня 2019 року №240

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський торговельно-економічний коледж 
Київського національного торговельно-економічного університету у 2019 році та 
рішення приймальної комісії від «16» серпня 2019 року, протокол №40,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 4 арк.

Директор Радченко Л.О.
(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

Харківський торговельно-
економічний коледж Київського 
національного торговельно-
економічного університету

Додаток до наказу від «16»  серпня 2019 року 
№ 240

075 Маркетинг Державна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6331531 Мерзляк Даніїл Євгенович 51145151 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0133548 Комерційна діяльність 358

6760100 Стащук Олександр Сергійович 50778388 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0140030 Комерційна діяльність 370

1



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

Харківський торговельно-
економічний коледж Київського 
національного торговельно-
економічного університету

Додаток до наказу від «16»  серпня 2019 року 
№ 240

241 Готельно-ресторанна 
справа Державна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6203622 Анохіна Аліна Олександрівна 51078669 CM 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0044133 Ресторанне 
обслуговування

417

6046737 Білицька Дарія Анатоліївна 50737128 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0095506 Ресторанне 
обслуговування

413

5777553 Дмитренко Надія Олегівна 50770817 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0094968 Ресторанне 
обслуговування

376

6771760 Зенішина Марія Олегівна 50720578 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0162196 Ресторанне 
обслуговування

394

6623505 Канцедал Христина Романівна 50772183 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0092390 Ресторанне 
обслуговування

368

2



5929630 Коріненко Олена Олександрівна 50833782 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0045614 Ресторанне 
обслуговування

367

5770141 Куксенко Катерина Сергіївна 50774584 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0132254 Ресторанне 
обслуговування

379

5753512 Лапіна Діана Вадимівна 50730402 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0028708 Ресторанне 
обслуговування

407

5381588 Мамонов Дмитро Сергійович 49576969 HP 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0242187 Ресторанне 
обслуговування

454

5446570 Семененко Анна Сергіївна 50715754 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0032391 Ресторанне 
обслуговування

406

3



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

Харківський торговельно-
економічний коледж Київського 
національного торговельно-
економічного університету

Додаток до наказу від «16»  серпня 2019 року 
№ 240

242 Туризм Державна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

5490665 Кононенко Юлія Олександрівна 50770871 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0130835 Туристичне 
обслуговування

396

4


