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

Форма № Н-1.03.1
Вінницький торговельно - економічний інститут Київського національного

(найменування закладу освіти)

торговельно - економічного університету

НАКАЗ
ВІННИЦЯ

(населений пункт)

від «05» серпня 2021 року №205

* Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Вінницького торговельно - економічного 

інституту Київського національного торговельно - економічного університету у 
2021 році та рішення приймальної комісії від «04» серпня 2021 року, протокол 
№ 12,

НАКАЗУЮ:

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

Додаток: на 6 арк.

Директор Наталія ЗАМКОВА
(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

Вінницький торговельно - 
економічний інститут 
Київського національного 
торговельно - економічного 

університету

Додаток до наказу від «05»  серпня 2021 року 
№ 205

071 Облік і оподаткування Державна Магістр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9898893 863148 Олійник Ярослава Віталіївна 189757 M19 31.12.2019 
Диплом магістра

Облік і 
оподаткування

127,800

1



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

Вінницький торговельно - 
економічний інститут 
Київського національного 
торговельно - економічного 

університету

Додаток до наказу від «05»  серпня 2021 року 
№ 205

073 Менеджмент Державна Магістр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10039669 849465 Дика Оксана Володимирівна 11061869 BH 25.06.1999 
Диплом спеціаліста

Менеджмент 
організацій

122,500

2 9748850 849465 Іванов Ростислав Олегович 053467 M21 30.06.2021 
Диплом магістра

Менеджмент 
організацій

196,900

3 10126104 849465 Ковальчук Олександр Сергійович 39061750 XA 24.06.2010 
Диплом спеціаліста

Менеджмент 
організацій

113,000

4 9291696 849465 Митрофанова Надія Миколаївна 001237 M16 29.01.2016 
Диплом магістра

Менеджмент 
організацій

124,600

5 10175978 849465 Цибулько Олена Сергіївна 049025 C15 25.06.2015 
Диплом спеціаліста

Менеджмент 
організацій

114,200

2



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

Вінницький торговельно - 
економічний інститут 
Київського національного 
торговельно - економічного 

університету

Додаток до наказу від «05»  серпня 2021 року 
№ 205

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Магістр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9839822 855911
Гарбажій Катерина Станіславівна 28205893 CK 20.07.2005 

Диплом спеціаліста
Товарознавство та 
експертиза в митній 
справі

133,800

3



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

Вінницький торговельно - 
економічний інститут 
Київського національного 
торговельно - економічного 

університету

Додаток до наказу від «05»  серпня 2021 року 
№ 205

181 Харчові технології Державна Магістр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9612715 888179 Гебрич Ольга Олександрівна 40904488 KB 17.06.2011 
Диплом спеціаліста

Ресторанні 
технології

180,100

2 9613536 888179 Губарєв Григорій Леонідович 935301 TB 30.06.1989 Диплом 
спеціаліста

Ресторанні 
технології

179,500

3 9614074 888179 Губарєв Павло Григорович 059907 C17 30.06.2017 
Диплом спеціаліста

Ресторанні 
технології

174,000

4



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

Вінницький торговельно - 
економічний інститут 
Київського національного 
торговельно - економічного 

університету

Додаток до наказу від «05»  серпня 2021 року 
№ 205

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Магістр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10168366 823008
Акінча Валерія Андріївна 009823 C21 30.06.2021 

Диплом спеціаліста
2021р. - 
0108470

Публічне 
управління та 
адміністрування

153,450

2 9547106 823008
Грубеляс Ігор Петрович 379325 ЛB 30.06.1989 Диплом 

спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

119,800

3 9701296 823008
Добровольська Тетяна Вікторівна 23400181 BH 27.06.2003 

Диплом спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

120,000

4 10137561 823008
Донець Леся Михайлівна 33098911 BH 31.01.2008 

Диплом спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

119,200

5



5 10139196 823008
Загнибіда Юлія Миколаївна 43290825 BH 31.05.2012 

Диплом спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

113,600

6 10141645 823008
Мазур Павло Олегович 048017 C15 30.06.2015 

Диплом спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

113,800

6


