
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 №230-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 3 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 4 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 
№ 230-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

6659312 Болохівський Владислав Сергійович 025840 K19 15.05.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Лісозаготівля та 
первинна обробка 
деревини

8

6660169 Вдовиченко Віталій Миколайович 025831 K19 15.05.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Лісозаготівля та 
первинна обробка 
деревини

8

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 
№ 230-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

6664163 Марцінковський Богдан Леонідович 025846 K19 15.05.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Мисливське 
господарство

13

6675719 Шило Віталій Олександрович 025823 K19 15.05.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Мисливське 
господарство

8,2

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 
№ 230-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

6668282 Фещук Василь Сергійович 044320 K19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Обробка деревини 8

3



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 
№ 230-к

208 Агроінженерія 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

6372695 Бабак Владислав Сергійович 080653 K17 30.06.2017 Диплом 
кваліфікованого робітника

Експлуатація та 
ремонт обладнання 
лісового комплексу

9,7

4


