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

Форма № Н-1.03.1
Ірпінський  фаховий  коледж  економіки  та  права 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ІРПІНЬ

(населений пункт)

від «01» вересня 2022 року №158

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Ірпінський фаховий коледж економіки та 
права у 2022 році та рішення приймальної комісії від «01» вересня 2022 року, 
протокол №13,

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 7 арк.

Директор Оксана ПІЛЕВИЧ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               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
Ірпінський фаховий 
коледж економіки та 

права
Додаток до наказу від «01»  вересня 2022 року 

№ 158

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 10816068 105574
1

Ваніфатьєв Владислав Валентинович 52426396 KX 15.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Облік і 
оподаткування

0,000

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
Ірпінський фаховий 
коледж економіки та 

права
Додаток до наказу від «01»  вересня 2022 року 

№ 158

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 10779583 105574
2

Вабіщевич Ілля Віталійович 53386087 KB 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

0,000

2 11362095 105574
2

Вегера Вадим Миколайович 53460871 BK 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

0,000

3 11300872 105574
2

Вербицька Віра Павлівна 53618189 TM 15.08.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

0,000

2



4 11298948 105574
2

Горбенко Анастасія Анатоліївна 53279222 KX 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

0,000

5 10955656 105574
2

Ковалевич Юлія Миколаївна 53293815 PB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

0,000

6 10777064 105574
2

Пархоменко Кетіно Русланівна 53291022 KX 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

0,000

7 11405665 105574
2

Янько Анастасія Валентинівна 53533331 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової 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
Ірпінський фаховий 
коледж економіки та 

права
Додаток до наказу від «01»  вересня 2022 року 

№ 158

081 Право 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 10737999 101686
5

Баранова Дар`я Василівна 53291375 KX 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Право 0,000

2 10737492 101686
5

Микитчук Ангеліна Сергіївна 53290823 KX 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Право 0,000

3 10742814 101686
5

Новиченко Олександра Олександрівна 53282132 KX 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Право 0,000

4 10740661 101686
5

Пошелюзний Денис Володимирович 53290831 KX 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Право 0,000

4



5 10781543 101686
5

Ярмолич Вероніка Єгорівна 53291017 KX 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Право 0,000

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
Ірпінський фаховий 
коледж економіки та 

права
Додаток до наказу від «01»  вересня 2022 року 

№ 158

122 Комп'ютерні науки 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 11068993 109665
0

Бойчук Данило Ярославович 53291246 KX 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Комп'ютерні 
науки

0,000

2 10760208 109665
0

Габрієль Нікіта Євгенович 53298184 KX 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Комп'ютерні 
науки

0,000

3 11110534 109665
0

Голубенко Микола Дмитрович 53354234 KX 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Комп'ютерні 
науки

0,000

4 10973702 109665
0

Мельніков Дмитро Павлович 53290942 KX 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Комп'ютерні 
науки

0,000

6



5 10922500 109665
0

Папін Едуард Данилович 53291256 KX 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Комп'ютерні 
науки

0,000

7


