
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 №066

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 №19,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «16» вересня 2022 року студентами 2 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 4 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 
№ 066

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 10467479 107509
0

Бойко Костянтин Миколайович 32773968 BH 27.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

0,000

1



2 10467637 107509
0

Чубенко Вадим Олександрович 38203238 MK 28.05.2010 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

0,000

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 
№ 066

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 10785396 107508
9

Шляхта Артем Сергійович 53362433 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Менеджмент 0,000

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 
№ 066

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 10624841 107508
5

Хоменко Владислав Володимирович 52043357 KX 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автомобільний 
транспорт

0,000

4


