
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 «06» серпня 2019 року №102

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 «06» серпня 2019 року, протокол №17,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 3 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 4 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 «06»  серпня 2019 року 
№ 102

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

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

6582074 Баранов Богдан Вадимович 072944 K19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва

10

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
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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 «06»  серпня 2019 року 
№ 102

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

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

6582151 Вареник Ярослав Сергійович 026267 K19 03.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Організація і 
технологія ведення 
фермерського 
господарства

12

6301941 Іванко Юрій Володимирович 10017199 KX 26.06.1998 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Організація і 
технологія ведення 
фермерського 
господарства

12

2
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і науки України
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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 «06»  серпня 2019 року 
№ 102

204 Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

Державна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

6583111 Калита Євгеній Сергійович 047140 E19 26.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

12

6583839 Стариченко Роман Анатолійович 132874 E17 27.06.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

16

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 «06»  серпня 2019 року 
№ 102

274 Автомобільний транспорт Державна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

6582771 Загородько Едуард Ігорович 026266 K19 03.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Автомобільний 
транспорт

12

6583310 Літовченко Ян Олександрович 072949 K19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Автомобільний 
транспорт

14

6583385 Печніков Юрій Григорович 39875990 KX 26.11.2010 
Диплом молодшого спеціаліста

Автомобільний 
транспорт

14

6583717 Рясько Вадим Васильович 43655570 KX 25.05.2012 
Диплом молодшого спеціаліста

Автомобільний 
транспорт

13

6583774 Сквиря Юрій Олександрович 072952 K19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Автомобільний 
транспорт

10

6583963 Тимошенко Андрій Васильович 46687850 KX 28.02.2014 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Автомобільний 
транспорт

14

6584032 Цветов Артем Ігорович 072956 K19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Автомобільний 
транспорт

14

4


