


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 
№ 85

051 Економіка Приватна Магістр 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 10289449 847217 Деркач Ольга Віталіївна 181127 B21 12.07.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0113085

Економіка 
підприємства

146,000

2 10288543 847217 Зіненко Вадим Сергійович 188386 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0064287

Економіка 
підприємства

162,500

3 10288546 847217 Пастушенко Діана Олегівна 252886 B19 20.12.2019 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0083657

Економіка 
підприємства

124,000

4 10290254 847217 Туварчі Вячеслав Дмитрович 181072 B21 12.07.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0088324

Економіка 
підприємства

164,500

5 10288547 847217 Уткі-Откі Анастасія Юріївна 108798 B19 26.06.2019 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0064135

Економіка 
підприємства

146,000

6 10288946 847217 Чернишова Вікторія Володимирівна 38600790 HK 30.06.2010 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0000839

Економіка 
підприємства

134,000
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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 
№ 85

051 Економіка Приватна Магістр 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 10288550 847218 Литвинова Ірина Віталіївна 43080903 HK 25.05.2012 
Диплом спеціаліста

Економіка 
підприємства

153,500

2 10288578 847218 Педан Юрій Геннадійович 47048972 KB 24.06.2014 
Диплом магістра

Економіка 
підприємства

150,000

3 10287417 847218 Яковлєва Наталя Миколаївна 41458660 AP 30.06.2011 
Диплом спеціаліста

Економіка 
підприємства

160,500
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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 
№ 85

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 10287420 847219
Цвєтков Олексій Володимирович 26488103 CM 24.06.2005 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Економіка 
підприємства

159,528
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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 
№ 85

073 Менеджмент Приватна Магістр 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 10290255 847752 Дубова Ганна Едуардівна 079558 B20 29.06.2020 
Диплом бакалавра

2020р. - 
0034486

Менеджмент 143,000

2 10289973 847752 Кіров Микита Сергійович 067714 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

2020р. - 
0079650

Менеджмент 149,000

3 10288583 847752 Колмик Наталя Олегівна 240994 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0032198

Менеджмент 134,000
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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 
№ 85

073 Менеджмент Приватна Магістр 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 10287423 847114 Квашніна Христина Вікторівна 41403450 CE 22.06.2011 
Диплом спеціаліста

Менеджмент 150,000

2 10287426 847114 Часовських Станіслав Валерійович 22515157 XA 30.06.2003 
Диплом спеціаліста

Менеджмент 146,000
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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 
№ 85

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 10288243 857498
Война Віолетта Віорелівна 50017650 AP 27.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Право 147,390

2 10288215 857498
Мікосянчик Олександр Анатолійович 38145060 AP 31.05.2010 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Право 149,328

3 10288292 857498
Рябчевських Володимир Сергійович 33911912 AP 30.06.2008 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Право 147,900

4 10288658 857498
Сурков Юрій Олександрович 012375 ДOBK 30.06.1997 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Право 154,836
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