


               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 
"Ужгородський 
торговельно-

економічний фаховий 
коледж Державного 
торговельно-
економічного 
університету"

Додаток до наказу від «29»  жовтня 2022 року 
№ 122-У

071 Облік і оподаткування Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11659359 107593
8

Богдан Юрій Анатолійович 003028 CH 19.06.2000 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Бухгалтерський 
облік

0,000

2 11659478 107593
8

Бучек Мирослав Валерійович 44485144 AK 02.06.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Бухгалтерський 
облік

0,000

1



3 11638924 107593
8

Король Ігор Миколайович 37720646 AK 26.02.2010 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Бухгалтерський 
облік

0,000

4 11659391 107593
8

Латишев Олександр Олександрович 018455 CБ 21.06.2000 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Бухгалтерський 
облік

0,000

5 11658318 107593
8

Лещак Сергій Павлович 43410867 AK 05.06.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Бухгалтерський 
облік

0,000

6 11659932 107593
8

Мондок Йосип Карлович 16222196 AK 29.06.2001 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Бухгалтерський 
облік

0,000

7 11638971 107593
8

Ставинський Андріан Іванович 48428413 AK 27.02.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Бухгалтерський 
облік

0,000

2



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 
"Ужгородський 
торговельно-

економічний фаховий 
коледж Державного 
торговельно-
економічного 
університету"

Додаток до наказу від «29»  жовтня 2022 року 
№ 122-У

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Фаховий молодший 

бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11655811 107594
6

Дьолог Сергій Степанович 245321 P 26.06.1987 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Фінанси і кредит 0,000

3



2 11638738 107594
6

Осаулко Роман Сергійович 51217125 TE 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фінанси і кредит 0,000

4



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 
"Ужгородський 
торговельно-

економічний фаховий 
коледж Державного 
торговельно-
економічного 
університету"

Додаток до наказу від «29»  жовтня 2022 року 
№ 122-У

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність Державна Фаховий молодший 

бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11659846 107595
1

Анучин Артем Олександрович 50962652 AK 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Товарознавство 
в митній справі

0,000

5



2 11660118 107595
1

Запрутняк Олег Вікторович 37861375 AK 28.05.2010 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Товарознавство 
в митній справі

0,000

3 11649469 107595
1

Петров-Юкин Олександр Олегович 37861623 AK 28.05.2010 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Товарознавство 
в митній справі

0,000

6



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 
"Ужгородський 
торговельно-

економічний фаховий 
коледж Державного 
торговельно-
економічного 
університету"

Додаток до наказу від «29»  жовтня 2022 року 
№ 122-У

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність Державна Фаховий молодший 

бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11649324 107595
8

Губін Віктор Олегович 44484248 AK 01.06.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Товарознавство і 
логістична 
діяльність

0,000

7



2 11652040 107595
8

Козьма Іван Іванович 000641 MБAB 
17.06.1995 Атестат про 
повну загальну середню 
освіту

Товарознавство і 
логістична 
діяльність

0,000

8



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 
"Ужгородський 
торговельно-

економічний фаховий 
коледж Державного 
торговельно-
економічного 
університету"

Додаток до наказу від «29»  жовтня 2022 року 
№ 122-У

181 Харчові технології Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11653847 107596
2

Бежинець Василь Васильович 21956394 AK 21.06.2003 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Виробництво 
харчової 
продукції

0,000

2 11660261 107596
2

Кривка Роман Володимирович 37848646 AK 28.05.2010 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Виробництво 
харчової 
продукції

0,000

9



3 11655869 107596
2

Лейко Олександр Карлович 977623 H 25.06.1983 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Виробництво 
харчової 
продукції

0,000

4 11660014 107596
2

Плоскина Іван Михайлович 53222789 AK 27.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Виробництво 
харчової 
продукції

0,000

10



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 
"Ужгородський 
торговельно-

економічний фаховий 
коледж Державного 
торговельно-
економічного 
університету"

Додаток до наказу від «29»  жовтня 2022 року 
№ 122-У

242 Туризм Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11655736 107597
3

Данькевич Роман Богданович 50422491 BK 27.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Туристичне 
обслуговування

0,000

11


