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

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений  структурний  підрозділ  "Маслівський  аграрний 

(найменування закладу освіти)

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

НАКАЗ
МАСЛІВКА

(населений пункт)

від «26» серпня 2022 року №057

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 2022 році та рішення приймальної комісії 
від «26» серпня 2022 року, протокол №14,

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 5 арк.

Директор Наталія ПАХОВИЧ
(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 
"Маслівський аграрний 
фаховий коледж ім. 
П.Х. Гаркавого 
Білоцерківського 
національного 

аграрного університету"

Додаток до наказу від «26»  серпня 2022 року 
№ 057

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10834511 100477
7

Піотрович Наталія Анатоліївна 41595665 KX 27.06.2011 
Диплом бакалавра

Менеджмент 192,000

2 10603154 100477
7

Яковенко Анна Віталіївна 43953385 BH 18.01.2013 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Менеджмент 172,000

1



               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 
"Маслівський аграрний 
фаховий коледж ім. 
П.Х. Гаркавого 
Білоцерківського 
національного 

аграрного університету"

Додаток до наказу від «26»  серпня 2022 року 
№ 057

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10777790 976216

Барахтянський Олександр Васильович 020413 ДH 09.12.1996 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Організація і 
технологія 
ведення 
фермерського 
господарства

172,000

2



2 10778428 976216

Заїка Надія Романівна 062011 C15 30.06.2015 
Диплом спеціаліста

Організація і 
технологія 
ведення 
фермерського 
господарства

174,000

3 10784519 976216

Стиренко Назарій Миколайович 106736 B15 26.06.2015 
Диплом бакалавра

Організація і 
технологія 
ведення 
фермерського 
господарства

173,000

4 10788909 976216

Тихоліз Сергій Васильович 38803260 KB 30.06.2010 
Диплом спеціаліста

Організація і 
технологія 
ведення 
фермерського 
господарства

173,000

5 10570394 976216

Цесаренко Іван Аркадійович 9036858 ДБ 02.08.1997 
Диплом бакалавра

Організація і 
технологія 
ведення 
фермерського 
господарства

148,000

3



               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 
"Маслівський аграрний 
фаховий коледж ім. 
П.Х. Гаркавого 
Білоцерківського 
національного 

аграрного університету"

Додаток до наказу від «26»  серпня 2022 року 
№ 057

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10859238 980351

Бєломєстних Віта Валеріївна 30368284 KB 16.06.2006 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Технологія 
виробництва та 
переробки 
продукції 
тваринництва

183,000

4



2 10777689 980351

Кібік Дмитро Сергійович 019310 B15 30.06.2015 
Диплом бакалавра

Технологія 
виробництва та 
переробки 
продукції 
тваринництва

183,000

3 10563703 980351

Клімов Роман Олександрович 076625 K22 24.06.2022 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Технологія 
виробництва та 
переробки 
продукції 
тваринництва

172,000

4 10563400 980351

Сеідов Артур Гюльага Огли 30117209 EP 14.07.2006 
Диплом бакалавра

Технологія 
виробництва та 
переробки 
продукції 
тваринництва

172,000

5 10578415 980351

Торба Тетяна Петрівна 079085 K21 25.06.2021 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Технологія 
виробництва та 
переробки 
продукції 
тваринництва

155,000

6 10787622 980351

Яшник Любов Василівна 005700 ДK 06.05.1997 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Технологія 
виробництва та 
переробки 
продукції 
тваринництва

174,000

5


