
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 «31» серпня 2022 року №106

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 «30» серпня 
2022 року, протокол №14,

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 5 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 «31»  серпня 2022 року 
№ 106

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 10502214 105512
0

Гринів Василь Богданович 011114 HACC 
10.06.1997 Свідоцтво 
про базову загальну 
середню освіту

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

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

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

природокористування"

Додаток до наказу від «31»  серпня 2022 року 
№ 106

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 10502467 101659
0

Белей Вікторія Вікторівна 53015786 BA 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Право 0,000

2 10609054 101659
0

Козоріз Ярослава Ігорівна 53028744 BA 09.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Право 0,000

2



3 10499894 101659
0

Мочернак Інна Миколаївна 53004347 BA 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Право 0,000

4 11114200 101659
0

Собчишин Юлія Богданівна 53014299 BA 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Право 0,000

5 10500062 101659
0

Чумбей Роман Васильович 53013283 BA 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Право 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 
"Івано-Франківський 
фаховий коледж 
Львівського 
національного 
університету 

природокористування"

Додаток до наказу від «31»  серпня 2022 року 
№ 106

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 10506479 105500
5

Шміляк Юрій Петрович 53028755 BA 09.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Комп'ютерні 
науки

0,000

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 «31»  серпня 2022 року 
№ 106

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 11263241 105512
2

Шевченко Ксенія Андріївна 53253947 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Харчові 
технології

0,000

5


