
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений  структурний  підрозділ  "Маслівський  аграрний  фаховий  коледж 

(найменування закладу освіти)

 ім.  П.Х.  Гаркавого  Білоцерківського  національного  аграрного  університету" 

НАКАЗ
МАСЛІВКА

(населений пункт)

від «09» серпня 2021 року №114

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 2021 році та рішення приймальної комісії 
від «09» серпня 2021 року, протокол №24,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 4 арк.

В.о. директора Наталія ПАХОВИЧ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 114

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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10230198 882743

Войтюк Валерія Євгеніївна 52240342 EP 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0231553; 2021р. 
- 0231553

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

452,500

2 10221901 882743

Перевертайло Андрій Олександрович 52043365 KX 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

419,000

1



3 9950147 882743

Юрко Анастасія Сергіївна 52680072 KX 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

446,000

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 114

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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9411210 882744

Семерун Юлія Андріївна 52735708 KX 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Менеджмент 502,950

3



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 114

201 Агрономія 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9526641 909869

Шкребтій Олександр Анатолійович 47955777 EP 30.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Організація і 
технологія ведення 
фермерського 
господарства

437,000

4


