


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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування
Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Бердянський університет 
менеджменту і бізнесу"

Додаток до наказу від «22»  жовтня 2021 року 
№ 87

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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10286962 951348
Забейворота Марія Андріївна 082695 E18 30.06.2018 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0384795; 2021р. 
- 0384795

Економіка 
підприємства

140,500
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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

Без підпорядкування
Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Бердянський університет 
менеджменту і бізнесу"

Додаток до наказу від «22»  жовтня 2021 року 
№ 87

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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10287444 951338 Колодко Іван Володимирович 254598 B16 15.12.2016 
Диплом бакалавра

Право 172,000

2 10288165 951338
Крашневська Олена Євгенівна 50493408 HK 25.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Право 168,000

3 10289679 951338 Лутенко Дарина Сергіївна 107724 5857263 24.06.2021 
Диплом бакалавра

Право 164,000

4 10288941 951338 Луценко Яна Леонідівна 32561919 TA 29.06.2007 
Диплом спеціаліста

Право 172,000

5 10287445 951338 Любарова Тетяна Михайлівна 015419 MBHX 30.06.1999 
Диплом спеціаліста

Право 168,000
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6 10286960 951338 Нікітенко Марина Олександрівна 41582009 HK 30.06.2011 
Диплом бакалавра

Право 164,000

7 10287614 951338 Панасенко Марія Володимирівна 36989420 AP 04.07.2009 
Диплом бакалавра

Право 160,000

8 10290258 951338 Савченко Ірина Михайлівна 30883203 AP 23.05.2007 
Диплом спеціаліста

Право 156,000

9 10287446 951338 Сербінов Артем Вячеславович 43299194 AP 05.06.2012 
Диплом бакалавра

Право 152,000
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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

Без підпорядкування
Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Бердянський університет 
менеджменту і бізнесу"

Додаток до наказу від «22»  жовтня 2021 року 
№ 87

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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10287443 951339
Савченко Владислав Вікторович 21608733 HP 01.06.2003 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Право 165,500
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