
ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
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

ВІЕІНИЦЯ
(населений пункт)

від «03» вересня 2021 року №299

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

інституту Київського національного торговельно - економічного університету у 
2021 році та рішення приймальної комісії від «03» вересня 2021 року, протокол 
№ 19

Н А К А ЗУ Ю :

Зарахувати з «06» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.

Додаток: на 10 арк.

Директор Наталія ЗАМКОВА
ідпис) (Власне ім ’я П Р ІЗВ И Щ Е)



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 «03»  вересня 2021 року 
№ 299

051 Економіка Державна Бакалавр 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 10230034 823010
Заяць Артем Олександрович 084626 E21 24.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0039673; 2020р. 
- 0039673

Економіка бізнесу 112,250

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 «03»  вересня 2021 року 
№ 299

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр 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 10233946 834972
Гончар Олександра Олександрівна 066573 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0218656; 2019р. 
- 0218656

Облік і 
оподаткування

132,500

2 10234131 834972
Мельничук Дарія Вікторівна 066560 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0304179; 2020р. 
- 0304179

Облік і 
оподаткування

113,250

3 10233827 834972
Парфелюк Ольга Едуардівна 066562 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0306594; 2020р. 
- 0306594

Облік і 
оподаткування

107,500

4 10234245 834972
Рудик Вікторія Віталіївна 066577 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0306224; 2020р. 
- 0306224

Облік і 
оподаткування

119,500

2



5 10234220 834972
Самчук Андрій Вікторович 066578 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0306071; 2020р. 
- 0306071

Облік і 
оподаткування

111,000

6 10229452 834972
Тарасенко Ангеліна Андріївна 066408 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0107404; 2019р. 
- 0107404

Облік і 
оподаткування

131,750

7 10234244 834972
Тишковець Анастасія Андріївна 066575 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0304521; 2020р. 
- 0304521

Облік і 
оподаткування

120,500

8 10238447 834972
Целюк Наталія Сергіївна 066583 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0238938; 2019р. 
- 0238938

Облік і 
оподаткування

127,000

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 «03»  вересня 2021 року 
№ 299

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр 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 10229419 846412
Довбета Соломія Романівна 065416 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0303815; 2020р. 
- 0303815

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

105,000

2 10224253 846412
Ковальчук Віталій Петрович 065421 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0303338; 2020р. 
- 0303338

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

121,250

3 10239382 846412
Костюк Катерина Ігорівна 065422 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0303241; 2020р. 
- 0303241

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

123,750

4 10239831 846412
Максимчук Ірина Сергіївна 065434 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0303913; 2020р. 
- 0303913

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

105,500

4



5 10239631 846412
Остапчук Богдана Романівна 065431 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0302448; 2021р. 
- 0302448

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

136,750

5



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 «03»  вересня 2021 року 
№ 299

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Бакалавр 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 10231101 844879
Дейчук Тарас Миколайович 109546 E21 02.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0239860; 2020р. 
- 0239860

Товарознавство та 
комерційна 
логістика

111,500

2 10251456 844879
Павлюк Світлана Олександрівна 111287 E21 14.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0337234; 2021р. 
- 0337234

Товарознавство та 
комерційна 
логістика

111,750

6



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 «03»  вересня 2021 року 
№ 299

081 Право Державна Бакалавр 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 10237842 943826
Безпалько Карина Миколаївна 086555 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0278207; 2021р. 
- 0363284

Право 119,750

2 10227103 943826
Куколенко Дарина Ігорівна 109726 E21 09.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0147198; 2019р. 
- 0147198

Право 147,250

3 10220078 943826
Ногаль Вікторія Вікторівна 024639 E18 27.06.2018 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0293501; 2021р. 
- 0293501

Право 123,750

7



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 «03»  вересня 2021 року 
№ 299

081 Право Державна Бакалавр 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 9165371 943823
Фірчук Назарій Іванович 021655 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0087936; 2021р. 
- 0274614

Право 113,250

8



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 «03»  вересня 2021 року 
№ 299

181 Харчові технології Державна Бакалавр 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 10231201 872062
Лященко Оксана Вікторівна 014771 E21 25.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0234875; 2019р. 
- 0234875

Харчові технології 122,000

2 10229412 872062
Самсонюк Ольга Іванівна 014772 E21 25.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0239756; 2019р. 
- 0239756

Харчові технології 117,500

9



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 «03»  вересня 2021 року 
№ 299

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Бакалавр 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 10243365 836298
Левченко Наталія Володимирівна 39898226 BH 28.02.2011 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0383203; 2021р. 
- 0383203

Публічне 
управління та 
адміністрування

118,750
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