
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ М шютерства освйги 
1 науки Украши 
13 квггня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Харювський торговельно-економ1чний коледж Кшвського нащонального

(найменування закладу освгги)

торговельно-економ 1чного ушверситету

НАКАЗ
________ ХАРК1В

(населений пункт)

В1Д «11» серпня 2021 року №260

Про зарахування на навчання
На шдстав1 Правил прийому до Харювський торговельно-економдчний коледж 

Кшвського нащонального торговельно-економ 1чного ушверситету у 2021 рощ  та 
рпиення приймально!' комюи вщ «11» серпня 2021 року, протокол№ 32,

Н А К А ЗУ Ю :

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денно '1 форми здобуття 
осв1ти за специальностями за кошти ф1зичних та/або юридичних ос1б зпдно з 
додатком.

Додаток: на 2 арк.

Директор "—  Людмила РАДЧЕНКО
(|йдпис) ^  (Власне 1м’я”ПР13ВИЩЕ)

М. п .



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ М шютерства освгги 
1 науки УкраТни 
13 кштня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

М шютерство освети I науки УкраУни

Х арювський торговельно- 
економ1чний коледж 

КиУвського национального 
торговельно-економ)чного 

ушверситету

Д одаток до наказу в 1 д «11» серпня 2021 року 
№ 2 6 0
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1 10018235 837972
Бгпий Владислав Вадимович 49575557 НР 24.06.2017 

Атестат про повну загальну 
середню  освку

Економ1ка
шдприемства

371,000

2 10236631 837972
Ветрова Св1тлана В1ктор1вна 23952010 ХА 23.06.2004 

Атестат про повну загальну 
середню освДу

Е кономж а
шдприемства

360,000

3 9675631 837972

Радева В еронж а СерпУвна 52187055 МК 01.07.2021 
Свщ оцтво про здобуття 
повноТзагальноУ середньоУ
ОСВ1ТИ

2021 р. -
0303388; 2021р. 
-0303388

Економ!ка
шдприемства

524,250

1



4 9264722 837972

С авостш а Катерина Ю рнвна 52615603 АР 25.06.2021 
Свщоцтво про здобуття 
повноТ загальноУ середнъо'У
ОСВ1ТИ

2021 р. -
0133542

Економ1ка
п!дприемства

394,000

5 10225068 837972
Тимош ков Владислав А ндржович 49410249 ХА 23.06.2017 

Атестат про повну загальну 
середню осв1ту

Економж а
п1дприемства

456,000

6 10176138 837972

Фостик Артем ввгенович 52596539 НК 25.06.2021 
Св1доцтво про здобуття 
повноТ загальноУ середньоУ
ОСВ1ТИ

2021р. -
0135653

Е кон ом ка
п!дприемства

460,000

2


