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

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений структурний підрозділ "Ужгородський

(найменування закладу освіти)

торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно- 
економічного
університету"

НАКАЗ
УЖГОРОД

(населений пункт)

від «03» серпня 2022 року №62-У

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 

"Ужгородський торговельно-економічний фаховий коледж Державного 
торговельно-економічного університету" у 2022 році та рішення приймальної 
комісії від «02» серпня 2022 року, протокол№20,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.

Додаток: на 11 арк.

Директор Сергій ВОЛОЩУК 
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)



               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 «03»  серпня 2022 року 
№ 62-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 10420877 107091
5

Белей Сніжана Вікторівна 53409263 AK 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Бухгалтерський 
облік

104,000

1



               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 «03»  серпня 2022 року 
№ 62-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 10448279 107091
6

Булеца Богдан Олександрович 53409432 AK 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Фінанси і кредит 0,000

2 10433675 107091
6

Лацко Вікторія Іванівна 53411355 AK 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Фінанси і кредит 126,000

2



3 10423373 107091
6

Мартин Василь Михайлович 341792 T 11.06.1984 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Фінанси і кредит 0,000

4 10450086 107091
6

Штел Ангеліна Вікторівна 53403107 AK 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Фінанси і кредит 0,000

3



               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 «03»  серпня 2022 року 
№ 62-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 10402244 107091
8

Алексєєва Еліна Георгіївна 53409739 AK 22.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Товарознавство і 
логістична 
діяльність

104,000

2 10428188 107091
8

Горничар Юрій Андрійович 53408088 AK 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Товарознавство і 
логістична 
діяльність

110,000

4



3 10345138 107091
8

Готра Ніколетта Юріївна 53365841 AK 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Товарознавство і 
логістична 
діяльність

109,000

4 10361221 107091
8

Дорош Іван Юрійович 53409247 AK 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Товарознавство і 
логістична 
діяльність

0,000

5 10366341 107091
8

Король Анастасія Василівна 53409077 AK 21.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Товарознавство і 
логістична 
діяльність

104,000

6 10399089 107091
8

Лугова Ольга Віталіївна 53411639 AK 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Товарознавство і 
логістична 
діяльність

120,000

7 10374999 107091
8

Марошан Вікторія Робертівна 53409489 AK 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Товарознавство і 
логістична 
діяльність

104,000

8 10362736 107091
8

Марценюк Даніела Олегівна 53409462 AK 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Товарознавство і 
логістична 
діяльність

104,000

9 10376286 107091
8

Опаленик Давид Іванович 53409997 AK 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Товарознавство і 
логістична 
діяльність

130,000

10 10318647 107091
8

Опаленик Юлія Сергіївна 53409450 AK 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Товарознавство і 
логістична 
діяльність

104,000

11 10408459 107091
8

Хіміч Анастасія Тарасівна 53409127 AK 20.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Товарознавство і 
логістична 
діяльність

104,000

5



               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 «03»  серпня 2022 року 
№ 62-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 10441889 107091
7

Боболь Дмитро Олександрович 53409244 AK 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Товарознавство в 
митній справі

120,000

2 10387093 107091
7

Бушко Віктор Юрійович 53409870 AK 22.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Товарознавство в 
митній справі

104,000

6



3 10333839 107091
7

Данило Ольга Михайлівна 53411335 AK 21.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Товарознавство в 
митній справі

109,000

4 10370870 107091
7

Калинич Максим Павлович 53409889 AK 22.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Товарознавство в 
митній справі

130,000

5 10439978 107091
7

Комарь Ніколь Сергіївна 53378454 AK 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Товарознавство в 
митній справі

109,000

6 10331979 107091
7

Латуш Валерія Олександрівна 53408938 AK 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Товарознавство в 
митній справі

120,000

7 10400091 107091
7

Луцков Андрій Олександрович 53409854 AK 22.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Товарознавство в 
митній справі

104,000

8 10435591 107091
7

Марчишак Катерина Сергіївна 53409680 AK 22.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Товарознавство в 
митній справі

104,000

9 10404478 107091
7

Скалозуб Данило Павлович 53205293 KB 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Товарознавство в 
митній справі

110,000

10 10391897 107091
7

Туряниця Анастасія Володимирівна 53406196 AK 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Товарознавство в 
митній справі

116,000

11 10444391 107091
7

Фенцик Роман Євгенійович 53408776 AK 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Товарознавство в 
митній справі

104,000

7



               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 «03»  серпня 2022 року 
№ 62-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 10422408 107091
9

Повханич Марина Василівна 53409310 AK 20.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Виробництво 
харчової 
продукції

104,000

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 «03»  серпня 2022 року 
№ 62-У

241 Готельно-ресторанна справа 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 10430775 107092
0

Лузина Катерина Анатоліївна 53408854 AK 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельно-
ресторанна 
справа

130,000

2 10373700 107092
0

Матяш Олександра Олександрівна 53409481 AK 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельно-
ресторанна 
справа

120,000
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3 10323635 107092
0

Обжелянська Анна Сергіївна 53409370 AK 20.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельно-
ресторанна 
справа

100,000

4 10400177 107092
0

Савчин Євгенія Андріївна 53010737 BA 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельно-
ресторанна 
справа

120,000
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               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 «03»  серпня 2022 року 
№ 62-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 10342559 107092
1

Зелінський Андрій Леонідович 53409243 AK 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Туризм 0,000

2 10390931 107092
1

Слободкін Юрій Вікторович 840644 B 23.06.1992 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Туризм 0,000
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