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

Форма № Н-1.03.1
Черкаський державний бізнес-коледж

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ЧЕРКАСИ

(населений пункт)

від «19» серпня 2022 року №52-к

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Черкаський державний бізнес-коледж у 2022 

році та рішення приймальної комісії від «19» серпня 2022 року, протокол №11,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.

Додаток: на 2 арк.

Т.в.о. директора



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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

М іністерство освіти і науки України Черкаський держ авний 
бізнес-коледж

Додаток до наказу від «19» серпня 2022 року 
№  52-к

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна

Ф аховий молодш ий 
бакалавр Денна

кош ти фізичних та/або 
ю ридичних осіб
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в 
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Д
Е

БО

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 
зовніш нього незалежного 

оціню вання/ 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 10739608 105764
9

Сухих Єгор Сергійович 53350371 Н К  10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

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

М іністерство освіти і науки України Черкаський держ авний 
бізнес-коледж

Додаток до наказу від «19» серпня 2022 року 
№  52-к

123 К ом п’ю терна інженерія Державна
Ф аховий молодш ий 

бакалавр Денна
кош ти фізичних та/або 

ю ридичних осіб
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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 
зовніш нього незалежного 

оціню вання/ 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 10495675 105589
7

Булавінцев Дмитро М ихайлович 52978228 ЕР 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

К ом п’ю терна
інженерія

0,000

2


