
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 «10» серпня 2018 року №290

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Технолого-економічний коледж 
Білоцерківського національного аграрного університету у 2018 році та рішення 
приймальної комісії від «10» серпня 2018 року, протокол №61,

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 3 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 «10»  серпня 2018 року 

№ 290

051 Економіка Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3891571 Варенкова Діана Сергіївна 50561122 KB 27.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0019041 Економіка 
підприємства

381

3797406 Кузнєцова Ольга Сергіївна 50391371 KX 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0256791 Економіка 
підприємства

393

4076179 Соннікова Карина Русланівна 50393592 KX 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0056843 Економіка 
підприємства

383

4421624 Ткач Ілля Сергійович 50393260 KX 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0083722 Економіка 
підприємства

379

3983161 Турбін Дмитро Володимирович 50393621 KX 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0056426 Економіка 
підприємства

437



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 «10»  серпня 2018 року 

№ 290

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3788076 Кирильчук Юрій Миколайович 50391372 KX 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0226807 Фінанси і кредит 412

4892509 Томашевський Олександр Володимирович 50391351 KX 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0001874 Фінанси і кредит 376

4719447 Чухно Михайло Андрійович 50391571 KX 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0042103 Фінанси і кредит 424



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 «10»  серпня 2018 року 

№ 290

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

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3836036 Войтюк Вікторія Володимирівна 50138113 XM 21.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0060105 Ветеринарна медицина 366

4613755 Кравченко Віталій Віталійович 50393165 KX 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0137735 Ветеринарна медицина 377


