
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.1
Технолого-економічний коледж Білоцерківського національного аграрного 

університету
(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
БІЛА ЦЕРКВА
(населений пункт)

від «30» липня 2018 року №285

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Технолого-економічний коледж 
Білоцерківського національного аграрного університету у 2018 році та рішення 
приймальної комісії від «30» липня 2018 року, протокол №59,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 2 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Директор Лендрик Л.П.
(підпис) (прізвище, ім'я та побатькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Технолого-економічний коледж 
Білоцерківського національного 

аграрного університету

Додаток до наказу від «30»  липня 2018 року 
№ 285

142 Енергетичне 
машинобудування Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3571907 Гурінчук Андрій Сергійович 088279 K18 29.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

Монтаж і 
обслуговування 
холодильно-
компресорних машин 
та установок

18



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Технолого-економічний коледж 
Білоцерківського національного 

аграрного університету

Додаток до наказу від «30»  липня 2018 року 
№ 285

211 Ветеринарна медицина Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3695473 Коломієць Валентина Миколаївна 28567046 KB 23.06.2006 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Ветеринарна медицина 20


