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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 
№ 307-c

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 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 9206828 942771
Афанасьєва Анастасія Сергіївна 073032 B20 12.06.2020 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0076712

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

161,600

2 9584349 942771
Мазуренко Валерія Миколаївна 099666 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0062227

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

158,500

3 9575277 942771
Новіков Сергій Сергійович 099674 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0066422

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

142,500
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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 
№ 307-c

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 9065570 942776 Гусак Віталій Володимирович 102680 B19 06.07.2019 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0111681

Менеджмент 135,000

2 9974930 942776 Лощиць Єгор Валерійович 099684 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0093193

Менеджмент 148,500

3 9974588 942776 Лупащенко Олег Іванович 099685 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0093161

Менеджмент 130,400
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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 
№ 307-c

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 9591219 942795
Рубан Олександра Андріївна 168942 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0062245

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

127,800

2 9976168 942795
Синиця Владислав Олександрович 002745 B21 19.02.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0066464

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

136,700

3 9737549 942795
Шишкін Данило Ігорович 002744 B21 19.02.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0065185

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

154,600
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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 
№ 307-c

241 Готельно-ресторанна справа 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 9694601 844242 Пономаренко Альона Григорівна 095338 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0098157

Готельно-
ресторанна справа

136,300
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