
ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
Наказ М іністерства 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

від «20» серпня 2021 року

НАКАЗ
ВІННИЦЯ

(населений пункт)

№245

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 «20» серпня 2021 року, протокол 
№17,

НАКАЗУЮ:

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

Додаток: на 3 арк.

Директор Наталія ЗАМ КОВА
(В л ас н е  ім ’я П Р ІЗ В 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 «20»  серпня 2021 року 
№ 245

073 Менеджмент Державна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9009790 859570

Олексій Максим Олександрович 52543283 BH 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0151903; 2021р. 
- 0151903; 
2021р. - 
0151903

Менеджмент 
зовнішньоекономічн
ої діяльності, 
Менеджмент 
організацій

129,114

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 «20»  серпня 2021 року 
№ 245

241 Готельно-ресторанна справа Державна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9720598 879573

Лелях Олександра Сергіївна 52350667 PB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0013354; 2021р. 
- 0013354; 
2021р. - 
0013354

Готельно-
ресторанна справа

160,446

2 9901208 879573

Ушакова Катерина Григорівна 52534886 BH 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0061261; 2021р. 
- 0061261; 
2021р. - 
0061261

Готельно-
ресторанна справа

173,094

2



3 9894846 879573

Ушакова Марія Григорівна 52534882 BH 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0061374; 2021р. 
- 0061374; 
2021р. - 
0061374

Готельно-
ресторанна справа

163,404

3


