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

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений  структурний  підрозділ  "Івано-Франківський  фаховий 

(найменування закладу освіти)

 коледж  Львівського  національного  університету  природокористування" 

НАКАЗ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

(населений пункт)

від «20» вересня 2022 року №153

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ "Івано-
Франківський фаховий коледж Львівського національного університету 
природокористування" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «20» 
вересня 2022 року, протокол №22,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «26» вересня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 17 арк.

Директор Богдан КОСТЮК
(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

Відокремлений 
структурний підрозділ 
"Івано-Франківський 
фаховий коледж 
Львівського 
національного 
університету 

природокористування"

Додаток до наказу від «20»  вересня 2022 року 
№ 153

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 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/ 

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 11023526 100478
5

Брус Юрій Мирославович 52810423 BA 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

0,000

1



2 10698939 100478
5

Ткачук Людмила Іванівна 52380497 BA 20.05.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

0,000

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

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 
"Івано-Франківський 
фаховий коледж 
Львівського 
національного 
університету 

природокористування"

Додаток до наказу від «20»  вересня 2022 року 
№ 153

073 Менеджмент 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/ 

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 11425704 100478
4

Збіглей Микола Васильович 52779143 BA 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Менеджмент 154,000

3



2 10692903 100478
4

Підлуська Марта Олегівна 53028969 BA 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0193481 Менеджмент 200,000

3 10926068 100478
4

Семенів Світлана Іванівна 53611055 BA 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Менеджмент 152,000

4 10509531 100478
4

Шелестинський Богдан Анатолійович 53028936 BA 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Менеджмент 150,000

4



               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 
"Івано-Франківський 
фаховий коледж 
Львівського 
національного 
університету 

природокористування"

Додаток до наказу від «20»  вересня 2022 року 
№ 153

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/ 

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 11511526 983155
Гринівський Тарас Ігорович 073018 K21 30.06.2021 

Диплом кваліфікованого 
робітника

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

Відокремлений 
структурний підрозділ 
"Івано-Франківський 
фаховий коледж 
Львівського 
національного 
університету 

природокористування"

Додаток до наказу від «20»  вересня 2022 року 
№ 153

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/ 

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 11081218 975061

Збіглей Ярослав Васильович 52065475 BA 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 0,000

6



2 11407511 975061

Коваль Тамара-Марія Андріївна 53016909 BA 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 0,000

3 11017696 975061

Олійник Олег Володимирович 53611092 BA 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 0,000

4 10978479 975061

Пуняк Анжеліка Ігорівна 53005011 BA 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 0,000

5 11468363 975061
Хамчич Тетяна Юріївна 49806632 TA 23.06.2017 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Право 0,000

6 10978384 975061

Шаранова Ілона Михайлівна 53019108 BA 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 0,000

7



               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 
"Івано-Франківський 
фаховий коледж 
Львівського 
національного 
університету 

природокористування"

Додаток до наказу від «20»  вересня 2022 року 
№ 153

101 Екологія 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/ 

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 11533812 984348
Гойсан Назар Йосипович 23669926 BA 25.03.2004 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Екологія 0,000

2 11534061 984348
Мельниченко Іван Романович 18450890 BA 28.06.2002 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Екологія 0,000

8



3 11533990 984348
Угринюк Василь Юрійович 0069866 З 15.06.1992 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Екологія 0,000

9



               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 
"Івано-Франківський 
фаховий коледж 
Львівського 
національного 
університету 

природокористування"

Додаток до наказу від «20»  вересня 2022 року 
№ 153

101 Екологія 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/ 

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 10758971 984352

Джердж Вадим Володимирович 53519477 TE 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Екологія 0,000

10



               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 
"Івано-Франківський 
фаховий коледж 
Львівського 
національного 
університету 

природокористування"

Додаток до наказу від «20»  вересня 2022 року 
№ 153

181 Харчові технології 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/ 

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 10468843 100081
3

Какадій Христина Анатоліївна 53029362 BA 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

150,000

11



               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 
"Івано-Франківський 
фаховий коледж 
Львівського 
національного 
університету 

природокористування"

Додаток до наказу від «20»  вересня 2022 року 
№ 153

181 Харчові технології 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/ 

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 11528361 100105
3

Марков Володимир Олександрович 071438 K22 30.06.2022 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Харчові 
технології

0,000

12



               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 
"Івано-Франківський 
фаховий коледж 
Львівського 
національного 
університету 

природокористування"

Додаток до наказу від «20»  вересня 2022 року 
№ 153

201 Агрономія 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/ 

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 11511408 972785
Жіак Мілан Міланович 064765 K17 30.06.2017 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Агрономія 0,000

2 11511492 972785
Кийлюк Андрій Петрович 113980 E16 30.06.2016 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Агрономія 186,000

13



3 11511483 972785
Лаврів Марія Дмитрівна 077938 K22 30.06.2022 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Агрономія 0,000

4 11511380 972785 Попович Анастасія Вікторівна 35252471 BA 01.07.2008 
Диплом магістра

Агрономія 0,000

5 11511108 972785 Туцький Юрій Васильович 35286645 PH 30.06.2008 
Диплом бакалавра

Агрономія 0,000
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               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 
"Івано-Франківський 
фаховий коледж 
Львівського 
національного 
університету 

природокористування"

Додаток до наказу від «20»  вересня 2022 року 
№ 153

206 Садово-паркове господарство 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/ 

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 10928408 973976

Мига Анастасія Андріївна 53009477 BA 21.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Садово-паркове 
господарство

0,000
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2 10537634 973976

Торб`як Андрій Іванович 51907719 BA 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Садово-паркове 
господарство

0,000
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               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 
"Івано-Франківський 
фаховий коледж 
Львівського 
національного 
університету 

природокористування"

Додаток до наказу від «20»  вересня 2022 року 
№ 153

206 Садово-паркове господарство 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/ 

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 11528403 997107 Яремчук Руслан Тарасович 030114 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Садово-паркове 
господарство

0,000
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