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

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений  структурний  підрозділ  "Бердянський  машинобудівний 

(найменування закладу освіти)

 фаховий  коледж  Національного  університету  "Запорізька 
 політехніка" 

НАКАЗ
ЗАПОРІЖЖЯ
(населений пункт)

від «29» липня 2022 року №52-С

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 
"Бердянський машинобудівний фаховий коледж Національного університету 
"Запорізька політехніка" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «28» 
липня 2022 року, протокол №6,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного 
(регіонального) бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Т.в.о. директора Ольга КУЛЬБАШЕНКО
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 
"Бердянський 
машинобудівний 
фаховий коледж 
Національного 
університету 

"Запорізька політехніка"

Додаток до наказу від «29»  липня 2022 року 
№ 52-С

274 Автомобільний транспорт Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету
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1 10374940 969904

Бистров Артем Ігорович 53529739 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
автомобілів і 
двигунів

130,000

1



2 10423379 969904

Бончев Микита Андрійович 53529784 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
автомобілів і 
двигунів

130,000

3 10395624 969904

382-7952205 53529762 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
автомобілів і 
двигунів

170,000

4 10423082 969904

Мусафіров Микола Олексійович 53529807 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
автомобілів і 
двигунів

170,000

5 10374934 969904

Помеляйко Дмитро Сергійович 53530119 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
автомобілів і 
двигунів

130,000

6 10388034 969904

Сиром`ятников Михайло Сергійович 53530249 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
автомобілів і 
двигунів

180,000

7 10382063 969904

Шаров Данило Вячеславович 53530086 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
автомобілів і 
двигунів

140,000

2


