
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 №36-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 2 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 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 
№ 36-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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9613347 827442
Бойченко Віталій Анатолійович 40283705 CK 28.05.2011 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

449,000

2 9612416 827442
Бужеря Дмитро Вадимович 49353527 CK 27.06.2017 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

425,000

3 9727657 827442

Горайко Римма Петрівна 51833557 CK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

410,000
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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

Укоопспілка

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

"Полтавський університет 
економіки і торгівлі"

Додаток до наказу від «30»  липня 2021 року 
№ 36-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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9614841 829507
Ровенчук Володимир Валерійович 40974497 CK 01.07.2011 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

327,000
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