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

Форма № Н-1.03.1
Заклад  вищої  освіти  "Міжнародний  університет  бізнесу  і  права" 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ХЕРСОН

(населений пункт)

від «12» серпня 2021 року №152

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Заклад вищої освіти "Міжнародний 
університет бізнесу і права" у 2021 році та рішення приймальної комісії від «12» 
серпня 2021 року, протокол №29,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 4 арк.

Ректор Сергій НЕНЬКО
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



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
Заклад вищої освіти 

"Міжнародний університет 
бізнесу і права"

Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 
№ 152

073 Менеджмент Приватна Магістр 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 9727298 847401 Крутіна Каріна Анатоліївна 45421367 XE 30.06.2013 
Диплом спеціаліста

Менеджмент 175,500

2 9726162 847401 Ткач Роман Анатолійович 34658496 CK 23.06.2008 
Диплом спеціаліста

Менеджмент 165,000

1



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
Заклад вищої освіти 

"Міжнародний університет 
бізнесу і права"

Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 
№ 152

075 Маркетинг Приватна Магістр 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 10146834 825557 Горда Богдан Валерійович 111226 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0112738

Маркетинг 165,500

2



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
Заклад вищої освіти 

"Міжнародний університет 
бізнесу і права"

Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 
№ 152

081 Право Приватна Магістр 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 9185783 839737

Льгов Валерій Сергійович 068164 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0002652; 2021р. 
- 0002652; 
2021р. - 
0002652

Право 120,000

2 9205950 839737

Пиргас Олена Володимирівна 42029664 KB 20.02.2012 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0038367; 2021р. 
- 0038367; 
2021р. - 
0038367

Право 152,500

3



3 9115513 839737

Сабадаш Діана Сергіївна 068165 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0035992; 2021р. 
- 0035992; 
2021р. - 
0035992

Право 140,500

4 9694945 839737 Умряков Ростислав Рафікович 268462 B20 24.07.2020 
Диплом бакалавра

Право 156,000

4


