


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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 
"Ірпінський фаховий 
коледж Національного 

університету 
біоресурсів і 

природокористування 
України"

Додаток до наказу від «13»  вересня 2022 року 
№ 149с

071 Облік і оподаткування Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10605809 100917
5

Дончев Андрій Володимирович 46203813 EH 31.05.2014 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Облік і 
оподаткування

162,000

1



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 
"Ірпінський фаховий 
коледж Національного 

університету 
біоресурсів і 

природокористування 
України"

Додаток до наказу від «13»  вересня 2022 року 
№ 149с

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Фаховий молодший 

бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10447720 100918
0

Зварич Вікторія Володимирівна 53359808 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

138,000

2



2 11038498 100918
0

Метьолкіна Анастасія Валеріївна 53359783 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

0,000

3



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 
"Ірпінський фаховий 
коледж Національного 

університету 
біоресурсів і 

природокористування 
України"

Додаток до наказу від «13»  вересня 2022 року 
№ 149с

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Фаховий молодший 

бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10458880 100918
1

Джулій Олександр Анатолійович 49968621 KX 30.06.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

0,000

4



2 10702074 100918
1

Жеведь Каріна Володимирівна 53360638 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0330970 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

175,000

3 10516687 100918
1

Ровенко Анна Валеріївна 53360632 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

174,000

5



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 
"Ірпінський фаховий 
коледж Національного 

університету 
біоресурсів і 

природокористування 
України"

Додаток до наказу від «13»  вересня 2022 року 
№ 149с

181 Харчові технології Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10616228 102280
5

Забавська Марина Сергіївна 53360480 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

0,000

6



2 11274406 102280
5

Лозунова Поліна Володимирівна 53200647 BH 07.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

0,000

3 11456681 102280
5

Репік Дмитро Андрійович 46290054 KX 31.05.2014 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Харчові 
технології

0,000

4 10459915 102280
5

Сидоров Богдан Романович 52867860 KB 07.02.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

0,000

5 11456798 102280
5

Тітаренко Віталій Васильович 43031963 BH 01.06.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Харчові 
технології

0,000

7


