
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.1
Володимир-Волинський агротехнічний коледж

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ

(населений пункт)

від «13» серпня 2018 року №112

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Володимир-Волинський агротехнічний 
коледж у 2018 році та рішення приймальної комісії від «13» серпня 2018 року, 
протокол №12,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «13» серпня 2018 року студентами 2 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 арк.

Директор Коновалюк О.В.
(підпис) (прізвище, ім'я та побатькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Володимир-Волинський 
агротехнічний коледж

Додаток до наказу від «13»  серпня 2018 року 
№ 112

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4447062 Білець Олександр Володимирович 50006608 BC 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0127049 Монтаж, 
обслуговування та 
ремонт 
електротехнічних 
установок в 
агропромисловому 
комплексі 

369



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Володимир-Волинський 
агротехнічний коледж

Додаток до наказу від «13»  серпня 2018 року 
№ 112

193 Геодезія та землеустрій Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

5143297 Дубчук Віталій Олексійович 49998821 BC 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0107962 Землевпорядкування 446



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Володимир-Волинський 
агротехнічний коледж

Додаток до наказу від «13»  серпня 2018 року 
№ 112

274 Автомобільний транспорт Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4781358 Войтюк Володимир Вікторович 50035209 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0009414 Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

372

3933475 Калінін Ілля Олександрович 49995889 BC 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0210892 Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

397

4403233 Трачук Олег Ігорович 49998867 BC 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0150080 Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

390


