
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 «08» вересня 2022 року №137

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 «08» 
вересня 2022 року, протокол №18,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «12» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного 
(регіонального) бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 9 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 «08»  вересня 2022 року 
№ 137

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Фаховий молодший 

бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10502259 100468
1

Попович Микола Миколайович 066845 K22 30.06.2022 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

150,000

1



2 11468998 100468
1

Трухан Святослав Ярославович 25484792 PH 30.06.2004 
Диплом спеціаліста

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

180,000

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 «08»  вересня 2022 року 
№ 137

101 Екологія Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 10544517 972844
Гойсан Борис Михайлович 040823 K15 30.06.2015 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Екологія 200,000

2 10819959 972844
Жіак Мілан Міланович 064765 K17 30.06.2017 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Екологія 200,000

3



3 10502634 972844
Ільницький Микола Сергійович 068226 K17 30.06.2017 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Екологія 200,000

4 10818713 972844
Моздір Степан Романович 072067 K22 30.06.2022 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Екологія 200,000

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 «08»  вересня 2022 року 
№ 137

181 Харчові технології Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 10501234 988727
Осадчук Інна Василівна 072815 K22 29.06.2022 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Харчові 
технології

160,000

2 10544578 988727
Фучик Ольга Михайлівна 049738 K22 30.06.2022 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Харчові 
технології

156,000

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 «08»  вересня 2022 року 
№ 137

193 Геодезія та землеустрій Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 10937296 972726
Терешко Павло Володимирович 0064151 З 24.07.1993 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Геодезія та 
землеустрій

150,000

6



               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 «08»  вересня 2022 року 
№ 137

201 Агрономія Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 10503833 988137
Дидич Вадим Андрійович 062423 K21 30.06.2021 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Агрономія 160,000

2 10503353 988137
Мадрига Петро Іванович 067751 K22 30.06.2022 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Агрономія 200,000

7



3 10503650 988137
Мельничук Микола Петрович 057614 K22 30.06.2022 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Агрономія 200,000

4 10503308 988137
Тимків Павло Васильович 067799 K22 30.06.2022 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Агрономія 200,000

5 10543777 988137
Тимчишин Роман Ігорович 077990 K22 30.06.2022 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Агрономія 200,000

6 10544237 988137
Шептинський Віталій Ярославович 080946 K22 04.07.2022 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Агрономія 200,000

8



               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 «08»  вересня 2022 року 
№ 137

206 Садово-паркове господарство Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 11425875 973968
Яремчук Олег Богданович 040831 K22 30.06.2022 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Садово-паркове 
господарство

200,000

2 10499993 973968
Яремчук Петро Іванович 054524 K22 30.06.2022 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Садово-паркове 
господарство

200,000

9


