
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Малинський лісотехнічний коледж

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ГАМАРНЯ

(населений пункт)

від «15» серпня 2019 року №226-к

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Малинський лісотехнічний коледж у 2019 році 
та рішення приймальної комісії від «15» серпня 2019 року, протокол №20,

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 3 арк.

Директор Іванюк І.Д.
(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 Малинський лісотехнічний 
коледж

Додаток до наказу від «15»  серпня 2019 року 
№ 226-к

193 Геодезія та землеустрій Державна Молодший спеціаліст Денна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6657057 Цимбалюк Руслана Анатоліївна 51064474 TM 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0312229 Землевпорядкування 451

1



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 Малинський лісотехнічний 
коледж

Додаток до наказу від «15»  серпня 2019 року 
№ 226-к

205 Лісове господарство Державна Молодший спеціаліст Денна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5381346 Герасименко Дарія Миколаївна 51242271 KX 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0014922 Обробка деревини 385

2



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 Малинський лісотехнічний 
коледж

Додаток до наказу від «15»  серпня 2019 року 
№ 226-к

206 Садово-паркове 
господарство Державна Молодший спеціаліст Денна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5908839 Васютін Ігор Андрійович 51051542 TM 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0029850 Зелене будівництво і 
садово-паркове 
господарство 

389

5429835 Гриневич Назар Юрійович 51262311 KX 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0054267 Зелене будівництво і 
садово-паркове 
господарство 

437

6024281 Ковальчук Максим Сергійович 50793416 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0051760 Зелене будівництво і 
садово-паркове 
господарство 

343

3


