
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 «01» серпня 2019 року №202-к

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Малинський лісотехнічний коледж у 2019 році 
та рішення приймальної комісії від «01» серпня 2019 року, протокол №16,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 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 «01»  серпня 2019 року 
№ 202-к

071 Облік і оподаткування 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

5336703 Романюк Оксана Костянтинівна 51058686 TM 15.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Бухгалтерський облік 16,7

5785367 Сахневич Катерина Андріївна 51058646 TM 15.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Бухгалтерський облік 13,8

5917719 Сохань Анастасія Ігорівна 50405153 TM 09.06.2018 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Бухгалтерський облік 16,3
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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 «01»  серпня 2019 року 
№ 202-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

5336910 Сергієнко Владислав Олександрович 51225577 KX 14.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Лісове господарство 12,8
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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 «01»  серпня 2019 року 
№ 202-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

5338913 Павленко Вікторія Миколаївна 51058747 TM 15.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Зелене будівництво і 
садово-паркове 
господарство 

12,5

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 202-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

5337250 Добрянський Денис Сергійович 51058680 TM 15.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Експлуатація та 
ремонт обладнання 
лісового комплексу

13,4

4


