
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Львівський  торговельно-економічний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ЛЬВІВ

(населений пункт)

від «14» вересня 2022 року №602/03

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Львівський торговельно-економічний 
університет у 2022 році та рішення приймальної комісії від «14» вересня 2022 року, 
протокол №27,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 34 арк.

Ректор Петро КУЦИК
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 602/03

051 Економіка Приватна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11086920 995371

Воробій Олеся-Марія Дмитрівна 52566811 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0343216 Бізнес-економіка 160,900

1



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 602/03

051 Економіка Приватна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11302220 995372

Рудницький Андрій Андрійович 52030671 BK 08.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2020р. - 0297338; 2021р. - 
0374254

Міжнародна 
економіка

181,000

2



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 602/03

061 Журналістика Приватна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11091605 986476

Залипська Галина Ігорівна 52723348 BK 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0106976 Реклама у 
бізнесі

131,000

2 11352977 986476

Шарко Ірина Іванівна 53461765 BK 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0259247 Реклама у 
бізнесі

136,000

3



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 602/03

071 Облік і оподаткування Приватна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10716529 968040

Воронко Мар`яна Романівна 53453225 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0214404 Облік і 
оподаткування

197,900

2 10782325 968040

Сенців Соломія Володимирівна 53457103 BK 20.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0043611 Облік і 
оподаткування

147,600

3 10826563 968040

Стричак Марія Василівна 53473258 BK 11.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0011862 Облік і 
оподаткування

188,500
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 602/03

071 Облік і оподаткування Приватна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11252087 101004
4

Дубовська Дарина Василівна 51940920 BC 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2020р. - 0338370 Обліково-
правове 
забезпечення 
управління 
бізнесом

157,900

2 11085690 101004
4

Кирик Володимир Богданович 52032788 BK 08.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2020р. - 0082278 Обліково-
правове 
забезпечення 
управління 
бізнесом

172,200

5



3 10685311 101004
4

Фірко Анастасія Іванівна 53467716 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0178523 Обліково-
правове 
забезпечення 
управління 
бізнесом

174,450
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 602/03

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Приватна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10520112 996890

Кушнір Вікторія Сергіївна 50627475 PH 23.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0120455 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

163,100
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 602/03

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Приватна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10708678 999181

Сморчкова Олександра Олександрівна 53396200 AK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0237516 Фіскальне та 
митне 
адміністрування

137,600

2 11089462 999181

Шостак Віта Володимирівна 53437908 BK 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0033769 Фіскальне та 
митне 
адміністрування

167,800

8



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 602/03

073 Менеджмент Приватна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10989648 986553

Бужанський Максим Михайлович 51172020 BK 28.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2019р. - 0047945 Менеджмент 176,200

2 10869143 986553

Вострякова Єлизавета Романівна 52031089 BK 08.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2020р. - 0015411 Менеджмент 128,950

3 11110814 986553

Дуб Юлія Ігорівна 53469005 BK 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0279615 Менеджмент 142,550

9



4 10607599 986553

Мицко Софія Володимирівна 53442798 BK 20.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Менеджмент 175,350

5 10760013 986553

Николишин Тетяна Володимирівна 52701350 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0048076 Менеджмент 135,600

6 10807145 986553

Попюрканич Дарина Іванівна 53597597 AK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0134349 Менеджмент 145,450

7 11333576 986553
Селецький Андрій Романович 46455900 BK 30.05.2014 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0331417 Менеджмент 138,450

8 10911902 986553

Смірнова Діана Юріївна 52907945 BC 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0204722 Менеджмент 140,100

10



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 602/03

075 Маркетинг Приватна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10811063 987645

Брошко Вероніка Іванівна 53459013 BK 29.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0185036 Маркетинг 155,800

2 10592514 987645

Кузьміна Вікторія Олексіївна 53153714 XM 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0152517 Маркетинг 164,200

3 11361103 987645

Курчак Софія Юріївна 52909672 BC 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0267743 Маркетинг 134,850

11



4 11087801 987645
Ливчук Оксана Сергіївна 48039210 BK 30.05.2015 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0339565 Маркетинг 132,950

5 11244123 987645

Миськів Марія Андріївна 53429516 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0006899 Маркетинг 137,650

6 11341423 987645

Олексів Дарія Русланівна 53455657 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0220970 Маркетинг 139,000

7 11372119 987645

Свідерська Наталія Юріївна 53442632 BK 20.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0177568 Маркетинг 159,300

8 10582446 987645

Шалавило Єлизавета Степанівна 53459154 BK 29.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0225772 Маркетинг 147,950

9 10577763 987645

Яворська Андріана Андріївна 53519949 TE 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0239732 Маркетинг 145,250

12



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 602/03

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Приватна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11389701 992737

Карпенко Єва Тарасівна 53054660 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0183608 Товарознавство 
та експертиза в 
митній справі

162,400

2 10847144 992737

Юрейко Анастасія Тарасівна 53455905 BK 04.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0044634 Товарознавство 
та експертиза в 
митній справі

143,900

13



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 602/03

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Приватна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10653513 967450

Кінь Юлія Сергіївна 53435856 BK 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0042194 Логістика та 
менеджмент 
продажів

133,050

14



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 602/03

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Приватна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11237275 102611
9

Климчук Арсен Віталійович 53478057 BK 29.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0227098 Митна справа 189,450

2 10711449 102611
9

Король Данило Олегович 53445315 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0273813 Митна справа 150,550

3 10763107 102611
9

Котла Аліна-Анна Василівна 52715215 BK 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0174388 Митна справа 169,600

15



4 10653053 102611
9

Кулик Ольга Євгенівна 53005436 BA 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0242703 Митна справа 148,000

5 11053657 102611
9

Щирба Володимир Русланович 53458840 BK 29.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0209611 Митна справа 130,700

16



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 602/03

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Приватна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11211148 100162
2

Солтишик Тетяна Василівна 52037435 BK 08.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0280756 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

137,950

17



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 602/03

081 Право Приватна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11339869 992504

Бей Софія Петрівна 53448456 BK 20.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0017524 Право 187,300

2 10946282 992504

Боднарюк Марта Володимирівна 53445078 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0161524 Право 168,250

3 11011675 992504

Боднарюк Яна Михайлівна 53405348 AK 20.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0092292 Право 159,100

18



4 11122035 992504

Вольська Наталія Володимирівна 53461886 BK 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0257805 Право 167,400

5 10871407 992504

Кирик Олександр Богданович 53450973 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0178115 Право 159,050

6 11228621 992504

Кобилецька Зор`яна Василівна 52699031 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0313801; 2022р. - 
0344816

Право 148,050

7 11275409 992504

Манзель Олександра Андріївна 53452491 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0243550 Право 158,850

8 10604718 992504

Миронець Ірина Віталіївна 53590304 PB 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0257271 Право 197,900

9 10808735 992504

П`ятковська Олена Андріївна 53453223 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0214783 Право 194,150

10 11042116 992504

Павлишин Остап Олегович 53455993 BK 29.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0262387 Право 185,250

11 11001421 992504

Стельмах Вікторія Дмитрівна 53009463 BA 21.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0104036 Право 145,450

12 10976802 992504

Червоняк Віталій Вікторович 51885058 BK 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0331271 Право 148,950
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 602/03

122 Комп'ютерні науки Приватна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11112491 989579

Іванишин Віталій Юрійович 53478086 BK 29.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0227031 Комп'ютерні 
науки

166,900

2 11051623 989579

Мазар Олег Іванович 53405316 AK 20.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0092613 Комп'ютерні 
науки

144,300

3 11119119 989579

Попів Назар Романович 53568773 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0219038 Комп'ютерні 
науки

149,900

20



4 11341160 989579

Тростінська Анастасія Назарівна 53450540 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0028575 Комп'ютерні 
науки

166,900

21



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 602/03

181 Харчові технології Приватна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10505169 108392
5

Белоус Тетяна Артурівна 40885922 BK 30.06.2011 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Харчові 
технології

0,000

2 10563432 108392
5

Вайда Анна Ігорівна 52002536 BK 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

0,000

3 10984696 108392
5

Глушко Ростислав Володимирович 51105498 BK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

0,000

22



4 10741539 108392
5

Заяць Назар Романович 45099105 BK 27.06.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Харчові 
технології

0,000

5 10928338 108392
5

Калита Андрій Сергійович 51999801 BK 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

0,000

6 11380395 108392
5

Качур Анна-Марія Василівна 53222676 AK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

0,000

7 11042504 108392
5

Назаров Назар Акіф огли 52697674 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

0,000

8 11116349 108392
5

Салига Михайло Олегович 42111780 MK 12.05.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Харчові 
технології

0,000

9 10538913 108392
5

Томашівська Вікторія Василівна 52865687 BK 31.12.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

0,000

23



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 602/03

181 Харчові технології Приватна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10949616 994060

Булик Анжеліка Андріївна 53471536 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0007161 Харчові 
технології

152,800

24



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 602/03

181 Харчові технології Приватна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10500910 108393
3

Дискант Володимир Романович 49177279 BK 30.06.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Технологія та 
організація 
ресторанного 
бізнесу

0,000

2 10785421 108393
3

Мах Ярина Іванівна 53468947 BK 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Технологія та 
організація 
ресторанного 
бізнесу

0,000

3 10868795 108393
3

Сайко Василь Богданович 002481 ДPBK 
25.06.1998 Диплом 
кваліфікованого 
робітника

Технологія та 
організація 
ресторанного 
бізнесу

0,000

25
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               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 602/03

181 Харчові технології Приватна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10638358 101005
5

Луців Михайло Андрійович 53432072 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0097677 Технологія та 
організація 
ресторанного 
бізнесу

149,400

2 10901834 101005
5

Нагірняк Марія-Адріана Вікторівна 53429259 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0093442 Технологія та 
організація 
ресторанного 
бізнесу

131,200

3 10490942 101005
5

Харьковщенко Валерія Олегівна 51981788 PB 10.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2020р. - 0161104 Технологія та 
організація 
ресторанного 
бізнесу

137,300
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               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 602/03

241 Готельно-ресторанна справа Приватна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11281581 986557

Гладун Дарина Степанівна 52699076 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0179053; 2022р. - 
0289193

Готельно-
ресторанна 
справа

151,900

2 11023587 986557

Дриганець Діана Олександрівна 53328313 PB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0206381 Готельно-
ресторанна 
справа

139,300

3 10519573 986557

Захарчин Росанна Романівна 53431572 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0176804 Готельно-
ресторанна 
справа

142,000

27



4 10869708 986557

Кузик Ірина Олегівна 53609908 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0186670 Готельно-
ресторанна 
справа

134,800

5 10713926 986557

Мандзюк Віолетта Володимирівна 53477262 TE 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0227360 Готельно-
ресторанна 
справа

136,100

6 11178218 986557

Мережко Аделія Георгіївна 53349525 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0022773 Готельно-
ресторанна 
справа

166,000

7 11410149 986557

Мініч Анастасія Вікторівна 53326749 PB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0287085 Готельно-
ресторанна 
справа

161,600

8 10919205 986557

Пилип Лілія Василівна 52027505 BK 08.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2020р. - 0336915 Готельно-
ресторанна 
справа

134,100

9 11069573 986557

Плигун Анастасія Павлівна 52711449 BK 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0076416 Готельно-
ресторанна 
справа

132,000

10 11392231 986557

Риботицька Тетяна Миколаївна 52781114 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0471953 Готельно-
ресторанна 
справа

135,100

11 11246266 986557

Свищ Анна Миколаївна 53469006 BK 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0279627 Готельно-
ресторанна 
справа

142,300

12 10516841 986557

Терех Ольга Андріївна 53441242 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0288597 Готельно-
ресторанна 
справа

148,800

28



13 11172079 986557

Шлег Аліна Олексіївна 53543861 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0239194 Готельно-
ресторанна 
справа

137,900

14 11277407 986557

Ямборко Юлія Дмитрівна 53458823 BK 29.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0207803 Готельно-
ресторанна 
справа

138,200

29
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               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
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242 Туризм Приватна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11346015 977828

Дмитрів Олена Іванівна 52036042 BK 08.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2020р. - 0125175 Туризм 188,000

2 10946463 977828

Мотя Катерина Олександрівна 53568002 TA 01.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0449672 Туризм 143,800

3 10816366 977828

Яремко-
Блавацький

Назарій Тарасович 53432871 BK 01.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0288466 Туризм 144,500
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               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 602/03

242 Туризм Приватна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10697710 101005
8

Мадей Олександра Михайлівна 53445305 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0273848 Медичний та 
оздоровчий 
туризм

157,500
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               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 602/03

292 Міжнародні економічні відносини Приватна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11038406 991962

Блащак Лідія-Марія Ігорівна 53606205 BK 08.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0228619 Міжнародні 
економічні 
відносини

150,000

2 11397177 991962

Кравченко Анжела Едуардівна 51943278 XA 24.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2020р. - 0293942 Міжнародні 
економічні 
відносини

157,500

3 10885843 991962

Патер Вадим Володимирович 53450445 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0109219 Міжнародні 
економічні 
відносини

140,500
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4 10607606 991962

Пилат Марта Віталіївна 52034692 BK 08.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2020р. - 0109828 Міжнародні 
економічні 
відносини

191,000

5 11100530 991962

Поляков Олександр Юрійович 53445376 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0277161 Міжнародні 
економічні 
відносини

192,600

6 10669692 991962

Савчук Дар`я Ігорівна 53151436 XM 09.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0094938 Міжнародні 
економічні 
відносини

142,400
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               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Львівський торговельно-

економічний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2022 року 
№ 602/03

292 Міжнародні економічні відносини Приватна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11203492 101007
2

Грешилов Олександр Сергійович 53468974 BK 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0004876 Міжнародний 
бізнес

174,000
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