
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 «07» вересня 2022 року №063

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 «07» вересня 2022 року, протокол №16,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «08» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного 
(регіонального) бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 8 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 «07»  вересня 2022 року 
№ 063

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 10457460 100502
1

Коваленко Владислав Ігорович 53530533 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Менеджмент 200,000

1



2 10456709 100502
1

Палагнюк Діана Олександрівна 53362485 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Менеджмент 200,000

2



               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 «07»  вересня 2022 року 
№ 063

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 10464456 976223

Александренко Олексій Миколайович 48676873 EP 28.05.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Виробництво і 
переробка 
продукції 
рослинництва

112,000

3



2 10467128 976223

Ворона Лілія Василівна 32659197 TA 27.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Виробництво і 
переробка 
продукції 
рослинництва

137,000

3 10458457 976223

Семененко Ігор Володимирович 11548867 KX 25.06.1999 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Виробництво і 
переробка 
продукції 
рослинництва

126,000

4 10468642 976223

Спіцин Максим Сергійович 48677361 EP 28.05.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Виробництво і 
переробка 
продукції 
рослинництва

118,000

4
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               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 «07»  вересня 2022 року 
№ 063

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 10468146 101681
8

Дяченко Владислав Віталійович 53362393 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Організація і 
технологія 
ведення 
фермерського 
господарства

112,000

5



2 10753451 101681
8

Іваненко Ростислав Русланович 52986111 EP 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0295529 Організація і 
технологія 
ведення 
фермерського 
господарства

177,000

3 10455283 101681
8

Клеванік Валентин Олександрович 53362507 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Організація і 
технологія 
ведення 
фермерського 
господарства

119,000

4 10783138 101681
8

Купрунець Владислав Русланович 53361144 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0065144 Організація і 
технологія 
ведення 
фермерського 
господарства

174,000

5 10471479 101681
8

Савицький Василь Миколайович 11319088 KX 19.06.1999 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Організація і 
технологія 
ведення 
фермерського 
господарства

121,000

6 10512915 101681
8

Савчук Оксана Володимирівна 007051 MMAB 
21.06.1995 Атестат про 
повну загальну середню 
освіту

Організація і 
технологія 
ведення 
фермерського 
господарства

147,000

7 10607508 101681
8

Турчиняк Юрій Сергійович 47959949 EP 30.05.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Організація і 
технологія 
ведення 
фермерського 
господарства

113,000

8 10500065 101681
8

Фесенко Олександр Петрович 14921480 KX 22.06.2001 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Організація і 
технологія 
ведення 
фермерського 
господарства

115,000

6
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               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 «07»  вересня 2022 року 
№ 063

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 10603787 980350

Горобець Вікторія Валеріївна 29246717 KX 23.06.2006 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Технологія 
виробництва та 
переробки 
продукції 
тваринництва

163,000

7



2 10621522 980350

Дука Дмитро Романович 53362379 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Технологія 
виробництва та 
переробки 
продукції 
тваринництва

127,000

3 10454975 980350

Коваленко Анжеліка Миколаївна 52004137 KX 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2020р. - 0157648 Технологія 
виробництва та 
переробки 
продукції 
тваринництва

150,000

4 10536324 980350

Кулик Діана Юріївна 52243529 EP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Технологія 
виробництва та 
переробки 
продукції 
тваринництва

112,000

5 10458696 980350

Тимошенко Андрій Андрійович 12398069 AP 19.06.2000 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Технологія 
виробництва та 
переробки 
продукції 
тваринництва

175,000

6 10471892 980350

Янішевський Іван Олегович 44584234 EP 01.06.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Технологія 
виробництва та 
переробки 
продукції 
тваринництва

165,000

8


