ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Млинівський технолого-економічний фаховий коледж
(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
МЛИНІВ
(населений пункт)

від «15» серпня 2022 року

№65

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Млинівський технолого-економічний фаховий
коледж у 2022 році та рішення приймальної комісії від«15» серпня 2022 року,
протокол №23,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або
юридичних осіб згідно з додатком.
Додаток: на 2 арк.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583
Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

пропозиції

2

в ЄДЕБО

№ заяви в ЄДЕБО

1

1D конкурсної

№ п/п

071 Облік і оподаткування

3

прізвище

ім'я

по батькові (за
наявності)

4

5

6

Юхимчук
1

10379881 969019

Фаховий молодший
бакалавр

Державна

Руслан

Андрійович

Додаток до наказу від «15» серпня 2022 року
№ 65

Денна

кошти фізичних та/або
юридичних осіб

рік та номери сертифікатів
зовнішнього незалежного
номер, серія, дата видачі
оцінювання/ єдиного вступного
та тип документа про
назва
іспиту/ єдиного фахового
освітній (освітньоспеціалізацій,
вступного випробування/
кваліфікаційний)
освітніх програм
національного
рівень/ступінь, на
в межах
мультипредметного тесту/
основі якого
спеціальності
магістерського тесту навчальної
відбувається вступ
компетентності/ магістерського
комплексного тесту
7

034363 К21 25.06.2021
Диплом кваліфікованого
робітника

1

8

9
Облік і
оподаткування

конкурсний бал

Млинівський технологоекономічний фаховий
коледж

Міністерство освіти і науки України

10
165,000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583
Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

пропозиції

в ЄДЕБО

№ заяви в ЄДЕБО
2

1D конкурсної

№ п/п

1

3

прізвище

ім'я

по батькові (за
наявності)

4

5

6

Подганюк

1

10466774 985736

Фаховий молодший
бакалавр

Державна

073 Менеджмент

Богдан

Андрійович

Додаток до наказу від «15» серпня 2022 року
№65

Денна

кошти фізичних та/або
юридичних осіб

рік та номери сертифікатів
зовнішнього незалежного
номер, серія, дата видачі
оцінювання/ єдиного вступного
назва
та тип документа про
іспиту/ єдиного фахового
спеціалізацій,
освітній (освітньовступного випробування/
освітніх програм
кваліфікаційний)
національного
в межах
рівень/ступінь, на
мультипредметного тесту/
спеціальності
основі якого
магістерського тесту навчальної
відбувається вступ
компетентності/ магістерського
комплексного тесту
7

024128 К22 31.05.2022
Диплом кваліфікованого
робітника

2

8

9

Менеджмент

конкурсний бал

Млинівський технологоекономічний фаховий
коледж

Міністерство освіти і науки України

10
165,000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Млинівський технолого-економічний фаховий коледж
(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
МЛИНІВ
(населений пункт)

від «15» серпня 2022 року

№64

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Млинівський технолого-економічний фаховий
коледж у 2022 році та рішення приймальної комісії від« 15» серпня 2022 року,
протокол №23,
НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного
(регіонального) бюджету згідно з додатком.
Додаток: на 3 арк.

В.о директора коледжу

Вячеслав ЯЦКЕВИЧ
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583
Форма № Н-1.03.2
Додаток до наказу про зарахування на навчання

Державна

2

в ЄДЕБО

№ заяви в ЄДЕБО

1

1D конкурсної пропозиції

№ п/п

071 Облік і оподаткування

3

1

10378605 969019

2

10383519 969019

3

10379375 969019

4

10414187 969019

прізвище

ім’я

по батькові (за
наявності)

4

5

6

Додаток до наказу від «15» серпня 2022 року
№64
Денна

кошти державного
(регіонального) бюджету

рік та номери сертифікатів
зовнішнього незалежного
номер, серія, дата видачі
оцінювання/ єдиного вступного
та тип документа про
назва
іспиту/ єдиного фахового
освітній (освітньоспеціалізацій,
вступного випробування/
кваліфікаційний)
освітніх програм
національного
рівень/ступінь, на
в межах
мультипредметного тесту/
основі якого
спеціальності
магістерського тесту навчальної
відбувається вступ
компетентності/ магістерського
комплексного тесту

7

8

9

конкурсний бал

Млинівський технологоекономічний фаховий
коледж
Фаховий молодший
бакалавр

Міністерство освіти і науки України

10

Вальчук

Вадим

Сергійович

034366 К21 25.06.2021
Диплом кваліфікованого
робітника

Облік і
оподаткування

178,000

Данилюк

Валентин

Дмитрович

036389 К22 30.06.2022
Диплом кваліфікованого
робітника

Облік і
оподаткування

185,000

Калашніков

Євгеній

Олександрович

Облік і
оподаткування

177,000

Мартинюк

Наталія

В'ячеславівна

036390 К22 30.06.2022
Диплом кваліфікованого
робітника
036397 К22 30.06.2022
Диплом кваліфікованого
робітника

Облік і
оподаткування

179,000

1

5

10414088 969019

6

10466756 969019

7

10373866 969019

8

10429378 969019

9

10430183 969019

Метел ЮК

Віталій

Олександрович

Сергійчук

Дмитро

Юрійович

Тесл ЮК

Ілля

Ігорович

Шульгин

Вероніка

Сергіївна

Яхненко

Дарина

Миколаївна

036477 К22 30.06.2022
Диплом кваліфікованого
робітника
036483 К22 30.06.2022
Диплом кваліфікованого
робітника
009453 К22 18.02.2022
Диплом кваліфікованого
робітника

Облік і
оподаткування

183,000

Облік і
оподаткування

180,000

Облік і
оподаткування

170,000

036488 К22 30.06.2022
Диплом кваліфікованого
робітника

Облік і
оподаткування

175,000

036490 К22 30.06.2022
Диплом кваліфікованого
робітника

Облік і
оподаткування

172,000

2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583
Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

пропозиції

в ЄДЕБО

№ заяви в ЄДЕБО

2

1D конкурсної

№ п/п

1

прізвище

ім'я

по батькові (за
наявності)

4

5

6

3

1

10469832 985736

2

10468324 985736

3

10466619 985736

Фаховий молодший
бакалавр

Державна

073 Менеджмент

Додаток до наказу від «15» серпня 2022 року
№64

Денна

кошти державного
(регіонального) бюджету

рік та номери сертифікатів
зовнішнього незалежного
номер, серія, дата видачі
оцінювання/ єдиного вступного
назва
та тип документа про
іспиту/ єдиного фахового
спеціалізацій,
освітній (освітньовступного випробування/
освітніх програм
кваліфікаційний)
національного
в межах
рівень/ступінь, на
мультипредметно го тесту/
спеціальності
основі якого
магістерського тесту навчальної
відбувається вступ
компетентності/ магістерського
комплексного тесту

7

8

9

конкурсний бал

Млинівський технологоекономічний фаховий
коледж

Міністерство освіти і науки України

10

Гошко

Владислав

Олександрович

085140 К17 30.06.2017
Диплом кваліфікованого
робітника

Менеджмент

170,000

Гуцула

Микита

Олександрович

060123 К20 30.06.2020
Диплом кваліфікованого
робітника

Менеджмент

175,000

Тимейчук

Артур

Олексійович

036459 К22 30.06.2022
Диплом кваліфікованого
робітника

Менеджмент

180,000

з

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Млинівський технолого-економічний фаховий коледж
(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
МЛИНІВ
(населений пункт)

від «15» серпня 2022 року

№66

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Млинівський технолого-економічний фаховий
коледж у 2022 році та рішення приймальної комісії від«15» серпня 2022 року,
протокол №23,
НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або
юридичних осіб згідно з додатком.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583
Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

2

3

1

10360778

100918
9

в ЄДЕБО

№ заяви в ЄДЕБО

1

1D конкурсної

№ п/п

пропозиції

071 Облік і оподаткування

Фаховий молодший
бакалавр

Державна

прізвище

ім'я

по батькові (за
наявності)

4

5

6

Ярославська

Людмила

Миколаївна

Додаток до наказу від «15» серпня 2022 року
№66
Денна

кошти фізичних та/або
юридичних осіб

рік та номери сертифікатів
зовнішнього незалежного
номер, серія, дата видачі
оцінювання/ єдиного вступного
та тип документа про
назва
іспиту/ єдиного фахового
освітній (освітньоспеціалізацій,
вступного випробування/
кваліфікаційний)
освітніх програм
національного
рівень/ступінь, на
в межах
мультипредметного тесту/
основі якого
спеціальності
магістерського тесту навчальної
відбувається вступ
компетентності/ магістерського
комплексного тесту

7
21387654 РВ 06.03.2003
Диплом молодшого
спеціаліста

1

8

9
Облік і
оподаткування

конкурсний бал

Млинівський технологоекономічний фаховий
коледж

Міністерство освіти і науки України

10
0,000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583
Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

пропозиції

1

10358179

100919 Гриб
1

2

10371522

100919
1

3

10470556

100919 Лосінець
1

в ЄДЕБО

№ заяви в ЄДЕБО

2

1D конкурсної

№ п/п

1

Фаховий молодший
бакалавр

Державна

211 Ветеринарна медицина

прізвище

ім'я

по батькові (за
наявності)

4

5

6

3

Ільченко

Додаток до наказу від «15» серпня 2022 року
№ 66
Денна

кошти фізичних та/або
юридичних осіб

рік та номери сертифікатів
зовнішнього незалежного
номер, серія, дата видачі
оцінювання/ єдиного вступного
та тип документа про
назва
іспиту/ єдиного фахового
освітній (освітньоспеціалізацій,
вступного випробування/
кваліфікаційний)
освітніх програм
національного
рівень/ступінь, на
в межах
мультипредметного тесту/
основі якого
спеціальності
магістерського тесту навчальної
відбувається вступ
компетентності/ магістерського
комплексного тесту

7

8

9

конкурсний бал

Млинівський технологоекономічний фаховий
коледж

Міністерство освіти і науки України

10

Олеся

Павлівна

177040 В18 27.06.2018
Диплом бакалавра

Ветеринарна
медицина

0,000

Микола

Іванович

027495 Е22 29.06.2022
Диплом молодшого
спеціаліста

Ветеринарна
медицина

0,000

Ірина

Іванівна

17549086 ХА 29.06.2002
Диплом спеціаліста

Ветеринарна
медицина

0,000

2

