
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 №101

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 №16,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 2 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 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 
№ 101

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

6586100 Алєксєєв Євгеній Юрійович 51263589 KX 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0218224 Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

350

5379517 Макогін Єгор Володимирович 50998288 EP 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0016531 Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

371

6764861 Онищенко Богдан Олександрович 40160348 KB 30.05.2011 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0306540 Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

376

6449193 Ютиш Олена Олегівна 51263594 KX 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0217562 Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

398

1



5385730 Ярмоленко Юрій Сергійович 51242348 KX 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0016932 Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

431

2


