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

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 «30» липня 2021 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 2021 році та рішення приймальної комісії від 
«30» липня 2021 року, протокол №№ 6,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 1 арк.

Директор Ганна БОЙКО
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



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

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

"Полтавський університет 
економіки і торгівлі"

Додаток до наказу від «30»  липня 2021 року 
№ 35-к

071 Облік і оподаткування Приватна Фаховий молодший бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 10220686 828734
Андрієвська Наталія Володимирівна 21106412 CK 30.06.2002 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Облік і 
оподаткування

270,000

2 9610769 828734
Ганчурін В`ячеслав Анатолійович 42190920 CK 01.06.2012 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Облік і 
оподаткування

290,000

3 9726329 828734
Кондратюк Ірина Олександрівна 24314286 CK 25.06.2004 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Облік і 
оподаткування

240,000

1


