
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Мшютерства освп и 
1 науки УкраТни 
13 квгтня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Харювський торговельно-економ1чний коледж КиУвського национального

(найменування закладу осв1ти)

торговельно-економ1чного ушверситету

НАКАЗ

________ ХАРК1В
(населений пункт)

В1Д «11» серпня 2021 року № 262

Про зарахування на навчання
На п1дстав1 Правил прийому до Харювський торговельно-економ1чний коледж 

КиУвського нац1онального торговельно-економ1чного университету у 2021 роц1 та 
рш ення приймальноУ ком1с1У вщ «11» серпня 2021 року, протокол №32,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денно'У форми здобуття 
освНи за спещальностями за кошти ф1зичних та/або юридичних ос1б згщно з 
додатком.

Додаток: на 2 арк.

Людмила РАДЧЕНКО
(В ласне 1м !я ГТР13ВИЩЕ)

Директор



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Мшютерства освгти 
1 науки УкраУни 
13 квггня 2021 року № 415

Фор>ма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Мш!СТерСТВО ОСВГГИ ] науки УкраУни

Х арДвсъкий торговельно- 
економ^чний коледж 

Кшвського национального 
торговелъно-економзчного 

университету

Додаток до наказу в)д «11» серпня 2021 року 
№ 262
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М олчанова Юл)Я В Нал ив на 52259974 ХА 04.06.2021 2021р. - Бухгалтерський 457,500

1 9710975 817457 Свщоцтво про здобуття 0085381; 2021р. облзк
ПОВН0 1  загально) середньо) -0085381
ОСВ1ТИ

Тихонов Олександр Ю рш ович 52208555 АН 30.06.2021 2021 р. - Бухгалтерський 403,500

2 10070545 817457 СВЩОЦТВО про здобуття 0094956; 2021р. обл!к
повно) загально! середньо 1 - 0094956
ОСВ1ТИ

Шило Анастас) я Андрпвна 52581592 НК 25.06.2021 2021р. - Бухгалтерський 467,750

3 9218607 817457 СВЩОЦТВО про здобуття 0028210; 2021р. облж
повно 1 загально 1 середньо 1 - 0028210
освзти

1


