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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «30»  серпня 2021 року 
№ 26

081 Право Державна Фаховий молодший бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10244479 895235

Ваврещук Юлія Романівна 52559731 BC 01.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0194807; 2021р. 
- 0194807

Право 485,000

2 10244498 895235

Гадомська Іоланта Володимирівна 52223087 BC 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0147715

Право 533,500

3 10244474 895235
Данилюк Анастасія Ігорівна 47849103 BC 30.05.2015 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Право 469,000

4 10244667 895235

Калиновська Олеся Олександрівна 51935599 BC 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Право 418,000

1



5 10245655 895235

Ліхотоп Анна Олегівна 50741351 BC 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0195759; 2019р. 
- 0195759

Право 601,500

6 10242756 895235

Лущак Тетяна Михайлівна 52711343 BK 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0308833; 2021р. 
- 0308833

Право 513,250

7 10254860 895235
Ніфака Олена Ігорівна 46143804 BC 31.05.2014 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Право 502,000

8 10244528 895235
Оніщук Ірина Олександрівна 49313466 BC 27.06.2017 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Право 430,000

9 10244553 895235

Сьоміна Наталія Олександрівна 51367044 BC 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Право 440,000

10 10244429 895235
Шліхта Наталія Миколаївна 49303018 BC 17.02.2017 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Право 455,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «30»  серпня 2021 року 
№ 26

193 Геодезія та землеустрій Державна Фаховий молодший бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10244806 827536
Тарасіч Наталія Василівна 40298760 BC 23.06.2011 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Геодезія та 
землеустрій

448,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «30»  серпня 2021 року 
№ 26

274 Автомобільний транспорт Державна Фаховий молодший бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10253876 895245
Штумбурський Валерій Володимирович 26138202 BC 17.06.2005 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Автомобільний 
транспорт

386,000

4


