
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 №064

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 №17,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «08» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб 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 «07»  вересня 2022 року 
№ 064

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Фаховий молодший 

бакалавр 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/ 

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 11479055 100502
0

Глушко Анна Олександрівна 52371178 EP 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0340901 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

131,000

1



2 10467551 100502
0

Гонт Ігор Анатолійович 32135906 KB 27.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

183,000

3 10825160 100502
0

Запорожець Наталія Володимирівна 53362511 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0295032 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

174,000

4 10454689 100502
0

Колонтай Валерія Вадимівна 51329413 KB 01.07.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2019р. - 0252658 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

167,000

5 10931344 100502
0

Кулик Богдан Олександрович 52043273 KX 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2020р. - 0147496 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

143,000

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 
№ 064

073 Менеджмент Державна Фаховий молодший 
бакалавр 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/ 

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 10604589 100502
1

Непочатих Марина Анатоліївна 31958644 HK 27.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Менеджмент 130,000

2 10455415 100502
1

Станько Антон Васильович 53362504 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Менеджмент 133,000

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 «07»  вересня 2022 року 
№ 064

274 Автомобільний транспорт Державна Фаховий молодший 
бакалавр 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/ 

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 11411771 107737
3

Гротевич Віктор Васильович 53362387 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0295378 Автомобільний 
транспорт

179,000

4



2 10459138 107737
3

Майданник Роман Романович 53362440 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автомобільний 
транспорт

117,000

3 11340919 107737
3

Положевец Юрій Анатолійович 53362391 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0295517 Автомобільний 
транспорт

154,000

4 10742295 107737
3

Чубченко Віктор Ігорович 53362439 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0330817 Автомобільний 
транспорт

173,000

5 10820734 107737
3

Шупик Михайло Сергійович 53362385 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0295627 Автомобільний 
транспорт

177,000

5


