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

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

університету
(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
БІЛА ЦЕРКВА
(населений пункт)

від «05» вересня 2019 року №296

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Технолого-економічний коледж 
Білоцерківського національного аграрного університету у 2019 році та рішення 
приймальної комісії від «05» вересня 2019 року, протокол №78,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «07» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

В.о. директора Лендрик Л.П.
(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
Технолого-економічний коледж 
Білоцерківського національного 
аграрного університету

Додаток до наказу від «05»  вересня 2019 року 
№ 296

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Молодший спеціаліст Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6792701 Мельник Яна Михайлівна 44007211 MK 04.02.2013 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Комерційна діяльність 17

1
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Технолого-економічний коледж 
Білоцерківського національного 
аграрного університету

Додаток до наказу від «05»  вересня 2019 року 
№ 296

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Молодший спеціаліст Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6804505 Орлова Вікторія Ігорівна 105206 K18 28.12.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

Інформаційна 
діяльність 
підприємства

18

2


