
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa освiти
i науки Украiни
13 квiтня 2021 року М 415

Форма М Н-1.03.1

Бiлоцеркiвський механiко-енергетичний фаховий коледж
(найменування закладу освiти)

нАкАз

БIЛА ЦЕРКВА
(населений пункт)

вiд <03> серпня 2021 року

Про зарахування па навчання
На пiдставi Правип прийому до Бiлоцеркiвсъкий

фаховий коледж у 202| роцi та рiшення приймальноТ

року, протокол JЪ24,

J\'94 "З-СФЮ"

механiко-енерготичний
KoMicii вiд <03> серпня 2021

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з <01> вересня 2021 року студентами l курсу денноi форми здобУтТЯ

освiти за спецiальностями за кошти фiзичних таlабо юридичних осiб ЗГiДНО З

додатком.

Додаток: на 2 арк.

,Щиректор МИКОЛа БIЛАН
(Власне iм'я IIРIЗВИЩЕ)



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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Білоцерківський механіко-
енергетичний фаховий 

коледж
Додаток до наказу від «03»  серпня 2021 року 

№ 4 "З-СФЮ"

131 Прикладна механіка Державна Фаховий молодший бакалавр Денна 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 8635809 936409
Поліщук Олександр Васильович 15744290 TM 30.06.2001 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Прикладна механіка 240,000

2 8635428 936409 Поліщук Сергій Васильович 878408 B 03.06.1991 Диплом 
кваліфікованого робітника

Прикладна механіка 240,000

3 8634957 936409
Сулима Володимир Миколайович 10010237 KX 22.06.1998 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Прикладна механіка 240,000

4 8633785 936409
Шевчук Віталій Сергійович 28629598 TM 30.06.2006 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Прикладна механіка 240,000
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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

Міністерство освіти і науки України
Білоцерківський механіко-
енергетичний фаховий 

коледж
Додаток до наказу від «03»  серпня 2021 року 

№ 4 "З-СФЮ"

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Фаховий молодший бакалавр Денна 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 8631952 936411
Голубєв Максим Владиславович 039793 K21 30.06.2021 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

250,000

2 8632221 936411
Духовний Юрій Валерійович 039795 K21 30.06.2021 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

270,000
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