


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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка Полтавський фаховий 
кооперативний коледж

Додаток до наказу від «16»  вересня 2021 року 
№ 148

071 Облік і оподаткування Приватна Фаховий молодший 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 10261095 936217
Цюцька Антон Володимирович 47853680 TA 30.05.2015 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Облік і 
оподаткування

427,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
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кооперативний коледж

Додаток до наказу від «16»  вересня 2021 року 
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072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Приватна Фаховий молодший 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 10263476 936219

Суворов Єгор Денисович 52236882 TA 24.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

368,000

2 10261097 936219
Цюцька Антон Володимирович 47853680 TA 30.05.2015 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

427,000
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076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Приватна Фаховий молодший 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 10247962 936220

Бут Денис Сергійович 51991386 TA 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0026982; 2020р. 
- 0026982

Товарознавство в 
митній справі

403,250

2 10261103 936220

Гирич Світлана Анатоліївна 50951348 TA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Товарознавство в 
митній справі

397,000

3 10262987 936220
Кажук Тарас Миколайович 48942505 TA 31.05.2016 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Товарознавство в 
митній справі

371,000

4 10255218 936220
Халюза Віталій Миколайович 12339296 TA 20.06.2000 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Товарознавство в 
митній справі

391,000
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181 Харчові технології Приватна Фаховий молодший 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 10261094 934673

Волошина Єлизавета Вікторівна 51924942 TA 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Харчові технології 362,000

2 10251251 934673

Раківненко Ольга Костянтинівна 52393840 TA 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0187963; 2021р. 
- 0187963

Харчові технології 537,075
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