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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 Туган-
Барановського

Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 
№ 306-c

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Магістр 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 9285859 942765
Тригубченко Євгеній Геннадійович 078381 B19 10.06.2019 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0007292

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

186,400

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
Донецький національний 
університет економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського

Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 
№ 306-c

242 Туризм Державна Магістр 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 9485502 942869 Гунько Марко Антонович 196211 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0093239

Туризм 123,400

2 9426244 942869 Коровєн Микита Романович 196205 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0076724

Туризм 153,300

2


