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

Форма № 11-1.03.1
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла 

(найменування закладу освіти»

Туган-Барановського

НАКАЗ
КРИВИЙ РІГ

(населений пункт)

від «09» серпня 2021 року №295-с

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Донецький національний університет 

економіки і торгівлі імені Михайла Тутан-Барановського у 2021 році та рішення 
приймальної комісії від «09» серпня 2021 року, протокол №1 5,

*
НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денно! форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.

Додаток: на 6 арк.
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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

Донецький національний 
університет економіки і 

торгівлі імені Михайла Тутан-
Барановського

Додаток до наказу від «09» серпня 2021 року 
№ 295-е

073 Менеджмент Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за

яв
и в

 Є
Д

ЕБ
О

ID
 ко

нк
ур

сн
ої

 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 
везу иного 

випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в

межах спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 ба

л

1 10023720 S23742

Кононенко Ольга Станіславівна 52061055 НИЗ 1.07.2020
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Менеджмент 144,330 і



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

Донецький національний 
університет економіки і 

торгівлі імені Михайла Тутан-
Барановського

Додаток до наказу від «09» серпня 2021 року 
№ 295-с

133 Галузеве машинобудування Державна Бакалавр Денна кошти державного
(регіонального) бюджету

її її
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О

ID
 ко

нк
ур

сн
ої

 п
ро

по
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ці
ї в

 
ЄД

ЕБ
О

прізвище ім’я
по батькові (за 

наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
t ос в і тн ьо-к ва: іі ф і каці й н и й) 

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
 ба

л

1 92X1675 854387

Романенко Леонід Едуардович 50321027 HP 23.06 2018
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2018р. - 
0071573; 2018р. 
- 0071573;
2018 р.- 
0071573

Галу ?еве 
машинобудування

126.253;

т 8798998 854387

Шилін Андрій Сергійович 52174616 ХЕ 25.06.2021
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р.- 
0006827; 2021р. 
- 0006827;
2021р. - 
0006827

Галу ?еве 
машинобудування

172,913

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

Донецький національний 
університет економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган- 
Барановського

Додаток до наказу від «09» серпня 2021 року 
№ 295-с

і42 Енергетичне машинобудування Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету І
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ID
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 п
ро
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ї в

 
ЄД

ЕБ
О

прізвище ім'я
по батькові (за 

наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(ос в ітньо- к в ал і ф і каці йн и й) 

рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього
незалежного 
оцінювання/

єдиного
вступ і ного 

іспиту / єдиного 
фахового 
вступного 

випроб}вання

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в

межах спеціальнеє ті

ко
нк

ур
сн

ий
 ба

л

1 10198655 850484
Соколенко Павло Володимирович 50586649 HP 27.06.2018

Атестат про повну загальну 
середню освіту

"Холодильні 
машини і 
установки"

151,638)

з



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

Донецький національний 
університет економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган- 
Барановського

Додаток до наказу від «09» серпня 2021 року 
№ 295-с

і 8 і Харчові технології Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

LI/LI Г'Я

№
 за

яв
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Д
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О

ID
 ко

нк
ур

сн
ої

 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
 ба

л

1 9003977 817555

Абдулл і н Єаліх ільшатович 523264X2 HP 30.06.202]
(’відонтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0027080; 202 1 р.
- 0027080;
2021р. -
0027080________

Харчові технології 162.576 і



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти 
і науки України
13 квітня 202 ] року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний 
університет економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган- 
Барановського

Додаток до наказу від «09» серпня 2021 року 
" № 295-е

241 Готельно-ресторанна справа Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за

яв
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ID
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ої
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ро

по
зи

ці
ї в

 
ЄД

ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові(за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа пре освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 

рівень/ступінь. на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього
незалежного 
оцінювання

єдиного
встугп ного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 

випроех вання

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в

межах спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 ба

л

8841867 862975

Лисенко Олеся Олександрівна 52322660 HP 30.06.2021
Свідоцтво про здобуття 
повної загальні'! середньої 
освіти

2021р. - 
0045979: 2021р. 
- 0045979;
2021р. - 
0045979

Готельно-
ресторанна справа

ІЗ 7.037



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

Донецький національний 
університет економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган- 
Барановського

Додаток до наказу від «09» серпня 2021 року 
№ 295-с

242 Туризм Державна Бакалавр Денна кошти державного
(per і онал ь н ого)б ю д жету

№
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№
 за

яв
и в
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О
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нк
у р

сн
ої

 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 
{осв ітн ьо-квал іф і каці й н и й) 

рівень ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього
незалежного 
оцінювання/

єдиного 
вступного 

іспиту' единого 
фахового 
вступного 

випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 ба

л

1 

—

88460X0 854X30

Лисенко Альона Олександрівна 52322650 HP 30.06.2021
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0045955; 2021р. 
- 0045955;
2021р. - 
0045955

Туризм 129,183


