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

Форма № Н-1.03.1
Білгород-Дністровський  економіко-правовий  фаховий  коледж  Вищого 

(найменування закладу освіти)

 навчального  закладу  Укоопспілки  "Полтавський  університет 
 економіки  і  торгівлі" 

НАКАЗ
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ

(населений пункт)

від «28» липня 2022 року №35-к

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Білгород-Дністровський економіко-правовий 
фаховий коледж Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський 
університет економіки і торгівлі" у 2022 році та рішення приймальної комісії від 
«28» липня 2022 року, протокол №8,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2022 року студентами 2 курсу за спеціальностями 
(спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 10 арк.

Директор Ганна БОЙКО
(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

Білгород-Дністровський 
економіко-правовий 
фаховий коледж 
Вищого навчального 
закладу Укоопспілки 
"Полтавський 

університет економіки і 
торгівлі"

Додаток до наказу від «28»  липня 2022 року 
№ 35-к

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/ 

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 10459519 984767
Дюміна Ганна Сергіївна 22319774 AH 23.06.2003 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Облік і 
оподаткування

0,000

2 10455578 984767

Лазуренко Наталя Костянтинівна 50795548 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Облік і 
оподаткування

0,000

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

Білгород-Дністровський 
економіко-правовий 
фаховий коледж 
Вищого навчального 
закладу Укоопспілки 
"Полтавський 

університет економіки і 
торгівлі"

Додаток до наказу від «28»  липня 2022 року 
№ 35-к

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/ 

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 10468204 974726

Вознюк Олександр Валерійович 52941263 CK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

0,000

2



2 10467845 974726

Моголюк Лілія Михайлівна 42762388 CK 12.05.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

0,000

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

Білгород-Дністровський 
економіко-правовий 
фаховий коледж 
Вищого навчального 
закладу Укоопспілки 
"Полтавський 

університет економіки і 
торгівлі"

Додаток до наказу від «28»  липня 2022 року 
№ 35-к

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність Приватна Фаховий молодший 

бакалавр 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/ 

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 10461990 983379

Гарановська Олена Володимирівна 52975022 CK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

0,000

4



2 10454089 983379

Димчева Марія Володимирівна 52939758 CK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

0,000

3 10456536 983379

Драгомир Олександр Євгенійович 52941348 CK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

0,000

4 10456828 983379

Павлова Анна Олексіївна 52941352 CK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

0,000

5 10458147 983379

Петренко Анна Андріївна 52941189 CK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

0,000

6 10456143 983379

Тарасенко Вікторія Андріївна 51833539 CK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

0,000

7 10454589 983379

Терзі Станіслав Русланович 52933992 CK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

0,000

5



               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

Білгород-Дністровський 
економіко-правовий 
фаховий коледж 
Вищого навчального 
закладу Укоопспілки 
"Полтавський 

університет економіки і 
торгівлі"

Додаток до наказу від «28»  липня 2022 року 
№ 35-к

081 Право Приватна Фаховий молодший 
бакалавр 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/ 

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 10468648 991129

Зубенко Катерина Сергіївна 52941239 CK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 0,000

6



2 10461702 991129

Маланча Анастасія Валеріївна 52942472 CK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 0,000

3 10455231 991129

Миколаєва Анна Володимирівна 52954190 CK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 0,000

4 10455950 991129

Соловенко Роксолана Русланівна 52941358 CK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 0,000

7



               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

Білгород-Дністровський 
економіко-правовий 
фаховий коледж 
Вищого навчального 
закладу Укоопспілки 
"Полтавський 

університет економіки і 
торгівлі"

Додаток до наказу від «28»  липня 2022 року 
№ 35-к

181 Харчові технології Приватна Фаховий молодший 
бакалавр 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/ 

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 10454480 988723

Ананьєв Павло Павлович 52941212 CK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

0,000

8



2 10456555 988723

Гупало Марина Сергіївна 52976516 CK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

0,000

3 10457069 988723

Куруч Олександр Євгенович 52975754 CK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

0,000

4 10461105 988723

Мирза Вадим Віталійович 52984751 CK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

0,000

5 10460404 988723

Патратій Андрій Ігорович 52941194 CK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

0,000

6 10457707 988723

Хлюстіна Анастасія Сергіївна 52941307 CK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

0,000

7 10454670 988723

Черкез Наталія Анатоліївна 52947623 CK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

0,000

8 10455609 988723

Чумаченко Катерина Миколаївна 52953461 CK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

0,000

9 10467938 988723
Чумаченко Олексій Сергійович 49353606 CK 27.06.2017 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Харчові 
технології

0,000

9



               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

Білгород-Дністровський 
економіко-правовий 
фаховий коледж 
Вищого навчального 
закладу Укоопспілки 
"Полтавський 

університет економіки і 
торгівлі"

Додаток до наказу від «28»  липня 2022 року 
№ 35-к

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/ 

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 10463577 988725
Тарасенко Дарія Олександрівна 44466974 CK 01.06.2013 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Харчові 
технології

0,000

10


