
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ. Міністерства освіти 

• і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Одеський фаховий коледж економіки, права та готельно-ресторанного

(наймен}'вання закладу освіти)

_______________________________ Шзнесу

від «20» серпня 2021 року

НАКАЗ
ОДЕСА

(населений пункт)

№80-н

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Одеський фаховий коледж економіки, права та 

готельно-ресторанного бізнесу у 2021 році та рішення приймальної комісії від «20» 
серпня 2021 року, протокол №43,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.

Додаток: на З арк.

В.о. директора Г алина ЧЕПІЛЬ
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Одеський фаховий коледж 

економіки, права та готельно- 
ресторанного бізнесу

Додаток до наказу від «20» серпня 2021 року 
№ 80-н

081 Право Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 

рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 

єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 

випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності
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Беженар Тетяна Сергіївна 52424663 СК 11.06.2021 Правознавство 452,000
1 10243606 938784 Свідоцтво про здобуття

базової середньої освіти
Плохотнюк Анастасія Вікторівна 52425489 СК 11.06.2021 Правознавство 426,000

2 10237110 938784 Свідоцтво про здобуття
базової середньої освіти

Самойленко Ілля Сергійович 52424986 СК 11.06.2021 Правознавство 405,000
3 10243702 938784 Свідоцтво про здобуття

базової середньої освіти

Шоп Анастасія Дмитрівна 51490881 НР 15.06.2020 Правознавство 421,000
4 10237019 938784 Свідоцтво про здобуття

базової середньої освіти



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Одеський фаховий коледж 

економіки, права та готельно- 
ресторанного бізнесу

Додаток до наказу від «20» серпня 2021 року 
№ 80-н

241 Готельно-ресторанна справа Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 

рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 

єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 

випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності
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Мочаліна Тамара Олександрівна 52171156 ХЕ 10.06.2021 Ресторанне 370,000
1 10244043 938817 Свідоцтво про здобуття обслуговування

базової середньої освіти
Перетятко Владислав Андрійович 52440469 СК 11.06.2021 Ресторанне 421,000

2 10248007 938817 Свідоцтво про здобуття обслуговування
базової середньої освіти
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і науки України 
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Одеський фаховий коледж 
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прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 

єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 

випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності

ю

я

Старікова Аліна Г еннадіївна 50813497 СК 12.06.2019 Г отельне 419,000
1 10243591 938807 Свідоцтво про здобуття обслуговування

базової середньої освіти


