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

Форма № Н-1.03.1
Київський державний коледж туризму та готельного господарства

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ДНІПРОВСЬКИЙ
(населений пункт)

від «02» серпня 2018 року №304

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Київський державний коледж туризму та 
готельного господарства у 2018 році та рішення приймальної комісії від «02» 
серпня 2018 року, протокол №12,

НАКАЗУЮ:

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

Директор Матвієнко А.Т.
(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

Міністерство освіти і науки України
Київський державний коледж 
туризму та готельного 

господарства

Додаток до наказу від «02»  серпня 2018 року 
№ 304

181 Харчові технології Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3944645 Андрющенко Ілля Олександрович 063846 K17 23.06.2017 Диплом 
кваліфікованого робітника

9

3945663 Горбунов Олексій Андрійович 064080 K17 23.06.2017 Диплом 
кваліфікованого робітника

8

3945909 Дев`ятов Макар Вадимович 064081 K17 23.06.2017 Диплом 
кваліфікованого робітника

10

4662822 Кучера Богдан Андрійович 089720 K18 27.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

8

3946173 Мироненко Карина Ігорівна 054361 K18 27.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

14

3945084 Полонський Семен Олександрович 089727 K18 27.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

8

4626564 Рак Роман Олегович 032224 K16 18.05.2016 Диплом 
кваліфікованого робітника

10



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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Київський державний коледж 
туризму та готельного 

господарства

Додаток до наказу від «02»  серпня 2018 року 
№ 304

242 Туризм Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4016819 Колачинська Вікторія Андріївна 031463 K18 16.05.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

12

3895153 Суріна Крістіна Дмитрівна 028170 K18 11.05.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

13


