


               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 «31»  серпня 2022 року 
№ 80-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 11082349 107575
3

Маріна Марина Іванівна 52741167 AK 10.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Бухгалтерський 
облік

0,000

1



2 10786881 107575
3

Хаван Василь Васильович 023444 HECB 
14.06.1995 Свідоцтво 
про базову 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 «31»  серпня 2022 року 
№ 80-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 11264045 107575
5

Ганчин Юлія Юріївна 53367941 AK 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Фінанси і кредит 0,000

2 10786861 107575
5

Ковач Мартин Чабавич 53411563 AK 22.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Фінанси і кредит 0,000

3



3 10556266 107575
5

Фенцик Юрій Юрійович 53406222 AK 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Фінанси і кредит 0,000

4 10710780 107575
5

Харук Олексій Сергійович 008352 ППCC 
17.06.1997 Свідоцтво 
про базову загальну 
середню освіту

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 «31»  серпня 2022 року 
№ 80-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 11265319 107575
6

Агій Евелін Аттілівна 53408607 AK 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Товарознавство в 
митній справі

0,000

2 10818406 107575
6

Банга Ангеліна Василівна 53367938 AK 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Товарознавство в 
митній справі

0,000

5



3 10700484 107575
6

Калман Авель Арпадович 42281867 AK 31.05.2012 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Товарознавство в 
митній справі

0,000

4 11261151 107575
6

Лазар Ванесса Василівна 53408596 AK 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Товарознавство в 
митній справі

0,000

5 11262839 107575
6

Хомин Анастасія Тарасівна 53407942 AK 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

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 «31»  серпня 2022 року 
№ 80-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 10604756 107575
8

Диковець Крістіна Сергіївна 53411390 AK 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Товарознавство і 
логістична 
діяльність

0,000

2 10761334 107575
8

Кошик Андрій Васильович 53409430 AK 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Товарознавство і 
логістична 
діяльність

0,000

7



3 11435126 107575
8

Маріна Іван Іванович 53406563 AK 18.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Товарознавство і 
логістична 
діяльність

0,000

4 10937008 107575
8

Рудий Герман Сергійович 53409794 AK 22.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Товарознавство і 
логістична 
діяльність

0,000

5 10605763 107575
8

Сметанка Мірек Вікторович 42285328 AK 01.06.2012 
Свідоцтво про базову 
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 «31»  серпня 2022 року 
№ 80-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 11437416 107575
9

Головей Максим Володимирович 53409261 AK 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Виробництво 
харчової 
продукції

0,000

2 10559892 107575
9

Данко Максім Тарасович 53403310 AK 27.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Виробництво 
харчової 
продукції

0,000

9



3 10704753 107575
9

Жорж Максиміліан Русланович 53411346 AK 21.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Виробництво 
харчової 
продукції

0,000

4 10707280 107575
9

Машкаринець Андрій Андрійович 50943995 AK 14.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Виробництво 
харчової 
продукції

0,000

5 11116438 107575
9

Слинько Каміла Тимурівна 53407043 AK 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Виробництво 
харчової 
продукції

0,000

6 10556152 107575
9

Шміло Сергій Юрійович 52161042 TM 28.05.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової 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 «31»  серпня 2022 року 
№ 80-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 10718380 107576
1

Воробець Василь Михайлович 020325 MK 14.06.1993 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Готельно-
ресторанна 
справа

0,000

2 10561449 107576
1

Лютянський Любомир Владиславович 53406166 AK 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельно-
ресторанна 
справа

0,000

11



3 10557132 107576
1

Павлей Іван Іванович 991481 Б 10.06.1992 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Готельно-
ресторанна 
справа

0,000

12



               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 «31»  серпня 2022 року 
№ 80-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 10556267 107576
5

Шипляк Микола Стефанович 840811 B 12.06.1992 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Туризм 0,000

13


