
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.1
Маслівський аграрний коледж ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського національного 

аграрного університету
(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
МАСЛІВКА

(населений пункт)

від «30» липня 2018 року №85/1

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Маслівський аграрний коледж ім. П.Х. 
Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету у 2018 році та 
рішення приймальної комісії від «30» липня 2018 року, протокол №17,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 5 арк.

Директор Пахович Н.М.
(підпис) (прізвище, ім'я та побатькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Маслівський аграрний коледж 

ім. П.Х. Гаркавого 
Білоцерківського національного 
аграрного університету

Додаток до наказу від «30»  липня 2018 року 
№ 85/1

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Молодший спеціаліст Денна за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3664407 Хороша Альона Миколаївна 48216183 KX 10.06.2015 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

12,9



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Маслівський аграрний коледж 

ім. П.Х. Гаркавого 
Білоцерківського національного 
аграрного університету

Додаток до наказу від «30»  липня 2018 року 
№ 85/1

073 Менеджмент Державна Молодший спеціаліст Денна за рахунок коштів фізичних, 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4247715 Гітін Сергій Олександрович 015277 ПP 09.06.1994 Cвідоцтво 
про базову загальну середню 
освіту

20,8



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Маслівський аграрний коледж 

ім. П.Х. Гаркавого 
Білоцерківського національного 
аграрного університету

Додаток до наказу від «30»  липня 2018 року 
№ 85/1

201 Агрономія Державна Молодший спеціаліст Денна за рахунок коштів фізичних, 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4000435 Єфіменко Вадим Валерійович 42643948 KX 31.05.2012 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

16,6

4232661 Римарчук Наталія Богданівна 33446130 EP 21.06.2008 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

26

3636335 Чорний Микола Сергійович 46921334 KX 18.06.2014 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

12,3



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Маслівський аграрний коледж 

ім. П.Х. Гаркавого 
Білоцерківського національного 
аграрного університету

Додаток до наказу від «30»  липня 2018 року 
№ 85/1

204 Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

Державна Молодший спеціаліст Денна за рахунок коштів фізичних, 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4001191 Лазоренко Віталій Ігорович 44593629 EP 12.06.2013 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

19,6

3664393 Оцик Тарас Володимирович 40743261 EP 18.06.2011 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

12,7

4042142 Угнівенко Катерина Сергіївна 46921149 KX 18.06.2014 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

15



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Маслівський аграрний коледж 

ім. П.Х. Гаркавого 
Білоцерківського національного 
аграрного університету

Додаток до наказу від «30»  липня 2018 року 
№ 85/1

274 Автомобільний транспорт Державна Молодший спеціаліст Денна за рахунок коштів фізичних, 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3686475 Ткаченко Василь Володимирович 49104352 KX 08.06.2016 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

12,7


