
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «31» липня 2019 року №099

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Маслівський аграрний коледж ім. П.Х. 
Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету у 2019 році та 
рішення приймальної комісії від «31» липня 2019 року, протокол №015,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 6 арк.

Директор Пахович Н.М.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «31»  липня 2019 року 
№ 099

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5355780 Москаленко Олена Марсівна 447835 C 11.06.1982 Свідоцтво 
про базову загальну середню 
освіту

Фінанси, банківська 
справа та страхування

23,3

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
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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 «31»  липня 2019 року 
№ 099

073 Менеджмент Державна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5921380 Волошина Маргарита Володимирівна 40605631 KX 19.06.2011 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Менеджмент 18,2

5924488 Типусяк Олена Олексіївна 22178512 KX 21.06.2003 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Менеджмент 20,1

5355739 Трегуб Дарія Сергіївна 50590511 KX 15.06.2018 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Менеджмент 30,3

5870355 Чежин Микола Миколайович 42638587 KX 31.05.2012 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Менеджмент 19,1

5925146 Шинкаренко Ян Олександрович 48325461 KB 10.06.2015 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Менеджмент 18,1

2
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Наказ Міністерства освіти
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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 «31»  липня 2019 року 
№ 099

201 Агрономія Державна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5868052 Богуш Валерій Васильович 011703 HГ 17.06.1994 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Організація і 
технологія ведення 
фермерського 
господарства

24,5

3
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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 «31»  липня 2019 року 
№ 099

201 Агрономія Державна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5870757 Братанич Максим Іванович 49086541 EP 09.06.2016 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва

13,8

5731303 Буртовий Петро Олегович 44549621 KX 11.06.2013 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва

18,7

5798819 Коріновський Валентин Романович 49481079 EP 09.06.2017 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва

14,8

5800870 Куришко Назар Сергійович 48339339 EP 11.06.2015 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва

18

5725785 Левін Лев Володимирович 33786100 KX 21.06.2008 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва

14

4



5820104 Орлюк Владислав Ярославович 42644319 KX 31.05.2012 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва

14

5355782 Пождема Анастасія Олександрівна 49481223 EP 09.06.2017 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва

19,9

5871838 Савченко Вікторія Володимирівна 39180527 KX 19.06.2010 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва

24,4

5
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Додаток до наказу про зарахування на навчання
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Додаток до наказу від «31»  липня 2019 року 
№ 099

204 Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

Державна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5260353 Абакумов Владислав Олексійович 40742770 EP 18.06.2011 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

16,6

5355765 Бастило Аліна Миколаївна 25480680 KX 20.06.2004 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

30

5924034 Сторчеус Олександр Володимирович 006860 II 09.06.1998 Свідоцтво 
про базову загальну середню 
освіту

Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

16,9

6


