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

Форма № Н-1.03.1
Полтавський комерційний технікум

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ОКТЯБРСЬКИЙ
(населений пункт)

від «02» серпня 2018 року №104-у

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Полтавський комерційний технікум у 2018 
році та рішення приймальної комісії від «02» серпня 2018 року, протокол №8,

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 4 арк.

Виконуючий обов`язки директора Степанов В.І.
(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 Полтавський комерційний 
технікум

Додаток до наказу від «02»  серпня 2018 року 
№ 104-у

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

3509013 Кліндухов Денис Вячеславович 50429834 TA 12.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

12,8

4200870 Кудріна Анастасія Андріївна 50437890 TA 11.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

13,4

4208099 Могила Катерина Андріївна 50437863 TA 11.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

14,7

3520994 Орлова Владислава Вадимівна 50439081 TA 12.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

14



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 Полтавський комерційний 
технікум

Додаток до наказу від «02»  серпня 2018 року 
№ 104-у

181 Харчові технології Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

3696102 Волошин Артем Олексійович 50444187 TA 12.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

14,8

3564168 Дорогобід Олександр Сергійович 50424119 TA 11.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

13,9

3545126 Іванов Тимур Олександрович 50437172 TA 11.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

14,5

3503107 Куценко Денис Йосипович 50437842 TA 11.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

12,3

3502466 Скрипнік Марина Станіславівна 50437325 TA 11.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

14,6

3502060 Хавер Андрій Романович 50437389 TA 11.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

14,1



3537240 Шкряб Катерина Євгенівна 50078174 KC 14.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

12,2



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 Полтавський комерційний 
технікум

Додаток до наказу від «02»  серпня 2018 року 
№ 104-у

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

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

3501971 Аврамченко Марія Юріївна 50437951 TA 11.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

14,4

3624346 Русаков Богдан Сергійович 50437323 TA 11.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

16,5

3504497 Сипало Анастасія Нізамінівна 50420238 TA 08.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

12,9

3503226 Тополь Єлизавета Олегівна 50437399 TA 11.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

16,8


