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

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений  структурний  підрозділ  "Маслівський  аграрний  фаховий  коледж 

(найменування закладу освіти)

 ім.  П.Х.  Гаркавого  Білоцерківського  національного  аграрного  університету" 

НАКАЗ
МАСЛІВКА

(населений пункт)

від «09» серпня 2021 року №111

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 
"Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського 
національного аграрного університету" у 2021 році та рішення приймальної комісії 
від «09» серпня 2021 року, протокол №22,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 9 арк.

В.о. директора Наталія ПАХОВИЧ
(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

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ "Маслівський 

аграрний фаховий коледж ім. 
П.Х. Гаркавого 
Білоцерківського 

національного аграрного 
університету"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 111

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 9558538 882743

Мельник Таїса Олександрівна 52239766 EP 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0010930; 2021р. 
- 0010930

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

474,075

2 9296811 882743

Павелко Аліна Олександрівна 52241722 EP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0015639; 2021р. 
- 0015639

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

508,463
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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

Відокремлений структурний 
підрозділ "Маслівський 

аграрний фаховий коледж ім. 
П.Х. Гаркавого 
Білоцерківського 

національного аграрного 
університету"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 111

073 Менеджмент Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10002634 882744

Кутовенко Анна Русланівна 52240443 EP 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0338688

Менеджмент 503,750

2 8997864 882744

Ломако Костянтин Андрійович 52733082 KX 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0276036; 2021р. 
- 0276036

Менеджмент 531,825
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3 9261736 882744

Онищенко Єлизавета Олександрівна 52461972 KB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0205370; 2021р. 
- 0205370

Менеджмент 609,750

3



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

Відокремлений структурний 
підрозділ "Маслівський 

аграрний фаховий коледж ім. 
П.Х. Гаркавого 
Білоцерківського 

національного аграрного 
університету"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 111

201 Агрономія Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 9941211 909869

Бабенко Дмитро Іванович 15800912 EP 24.06.2001 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Організація і 
технологія ведення 
фермерського 
господарства

483,000

2 9980566 909869

Бобокал Віталій Вікторович 14921421 KX 22.06.2001 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Організація і 
технологія ведення 
фермерського 
господарства

494,000
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3 10222729 909869

Задорожний Олексій Володимирович 005333 HП 25.06.1994 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Організація і 
технологія ведення 
фермерського 
господарства

480,000

4 9525625 909869

Пилипенко Аліса Вікторівна 48624404 BH 28.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Організація і 
технологія ведення 
фермерського 
господарства

502,000

5 10122359 909869

Тишкевич Сергій Володимирович 032364 C 16.06.2001 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Організація і 
технологія ведення 
фермерського 
господарства

462,000

6 9526362 909869

Цугуля Максим Петрович 52817820 EP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Організація і 
технологія ведення 
фермерського 
господарства

443,100
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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

Відокремлений структурний 
підрозділ "Маслівський 

аграрний фаховий коледж ім. 
П.Х. Гаркавого 
Білоцерківського 

національного аграрного 
університету"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 111

201 Агрономія Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 9403698 830023

Воскобойник Володимир Володимирович 52295017 EP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва

510,300

2 9431818 830023
Загорулько Віктор Іванович 196489 A 15.06.1990 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва

458,000

3 9980890 830023
Зубченко Сергій Васильович 40281200 EP 28.05.2011 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва

469,000
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4 9981109 830023

Корчинський Максим Анатолійович 52598106 BH 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва

445,200

5 9525359 830023
Костенко Олександр Григорович 196485 A 15.06.1990 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва

460,000

6 8989746 830023

Рожко Владислав Васильович 52733039 KX 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0317956

Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва

474,863

7 10221853 830023
Шевченко Денис Олегович 33770760 KX 23.06.2008 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва

400,000

8 9412401 830023
Юрков Дмитро Едуардович 35880782 EP 23.06.2009 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва

464,000
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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

Відокремлений структурний 
підрозділ "Маслівський 

аграрний фаховий коледж ім. 
П.Х. Гаркавого 
Білоцерківського 

національного аграрного 
університету"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 111

204 Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 9524430 838373

Аркуша Мирослав Володимирович 52237680 EP 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

467,250

2 10217273 838373

Григоренко Максим Сергійович 52043321 KX 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0260715; 2020р. 
- 0260715

Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

454,500
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3 9403259 838373

Дубровська Тетяна Володимирівна 46194485 PB 31.05.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

455,000

4 9405008 838373

Кущук Тетяна Володимирівна 35837293 TM 24.06.2009 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

450,000

5 10221949 838373

Ломако Юлія Анатоліївна 33714081 EP 21.06.2008 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

460,000

6 9410742 838373

Педченко Володимир Андрійович 33445881 EP 21.06.2008 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

465,000

7 10078302 838373

Перенесеник Наталія Петрівна 24333138 EP 19.06.2004 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

445,000
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