
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 №138

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 фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 16 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 
№ 138

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 11083788 989901

Гурський Іван Володимирович 736207 P 17.06.1989 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

0,000

1



2 10819615 989901

Демник Роман Романович 50209848 BA 29.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

0,000

3 10465246 989901

Левицька Юлія Романівна 53028861 BA 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

164,000

4 11427600 989901

Обідняк Ярослав Ярославович 013815 PБ 19.06.1999 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

0,000

5 11410664 989901

Озарко Владислав Петрович 49162058 BA 30.06.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

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 «08»  вересня 2022 року 
№ 138

073 Менеджмент 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 10460751 989900

Кравцов Євгеній Михайлович 51908795 BA 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2020р. - 0055746 Менеджмент 200,000

2 10938580 989900
Обливаний Віталій Ярославович 15599061 BA 23.06.2001 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Менеджмент 0,000

3



3 11479337 989900

Скорецький Юрій Ігорович 53031278 BA 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0203627 Менеджмент 174,000

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 
№ 138

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 10464064 991130

Василик Ростислав Андрійович 52778470 BA 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 0,000

5



2 10884419 991130

Коржовник Ангеліна Володимирівна 53299679 PB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 0,000

3 10456698 991130

Писклинець Вікторія Романівна 53004540 BA 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 0,000

4 10456573 991130
Пікуляк Олег Миронович 18715627 BA 21.06.2002 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Право 0,000

5 11462552 991130
Постоловський Віталій Васильович 49459273 BA 24.06.2017 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Право 0,000

6 11482187 991130

Рачук Руслан Васильович 51931500 BA 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 0,000

7 11463896 991130
Різняк Андрій-Гордій Русланович 48698308 BA 28.05.2016 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Право 0,000

8 10470395 991130
Стеблецький Володимир Ігорович 49046279 BK 27.05.2016 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Право 0,000

9 11029389 991130

Тарасюк Іван Ігорович 52023752 BA 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 0,000

10 11352394 991130

Хмелівська Юлія Михайлівна 52397695 BA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 0,000

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 
№ 138

101 Екологія 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 10454382 972845

Ворох Денис Іванович 52386735 BA 15.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Екологія 153,000

2 11427232 972845
Глодан Мирослав Дмитрович 669279 П 27.06.1986 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Екологія 0,000

7



3 11255610 972845
Мельник Василь Зіновійович 33555811 BA 21.06.2008 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Екологія 0,000

4 11280404 972845
Семанів Володимир Зеновійович 49448015 BA 24.06.2017 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Екологія 0,000

5 11427153 972845
Шевчук Ігор Богданович 427119 A 15.06.1991 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Екологія 0,000

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 
№ 138

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 10549027 102253
5

Галіцин Олександр Віталійович 53016155 BA 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0091841 Комп'ютерні 
науки

171,000

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 «08»  вересня 2022 року 
№ 138

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 10531157 985041
Книгницький Іван Іванович 33560025 BA 21.06.2008 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Харчові 
технології

152,000

2 11477965 985041
Кулик Андрій Васильович 46839862 BA 31.05.2014 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Харчові 
технології

0,000

10



3 10534754 985041
Москальов Артур Едуардович 48053918 BK 30.05.2015 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Харчові 
технології

151,000

4 11293922 985041
Соник Андрій Васильович 29241379 BA 24.06.2006 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Харчові 
технології

0,000

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 «08»  вересня 2022 року 
№ 138

193 Геодезія та землеустрій 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 11121521 972730
Дзюбак Михайло Михайлович 31037111 BA 27.06.2007 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Геодезія та 
землеустрій

0,000

2 11129796 972730
Микитюк Микола Миколайович 26569215 BA 25.06.2005 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Геодезія та 
землеустрій

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 «08»  вересня 2022 року 
№ 138

201 Агрономія 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 11449239 995098
Глушак Михайло Михайлович 44507063 BA 01.06.2013 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агрономія 0,000

2 11443603 995098

Гнатів Віталій Ігорович 53007100 BA 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 0,000
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3 10755973 995098
Йоник Іван Миколайович 26568868 BA 25.06.2005 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агрономія 0,000

4 11080667 995098
Пинчук Іван Васильович 43424616 BA 05.06.2012 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агрономія 0,000

5 11097806 995098
Поліник Василь Іванович 49132197 BA 30.06.2016 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агрономія 0,000

6 11437564 995098

Сікора Михайло Михайлович 51297694 BK 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 0,000

7 10823252 995098

Файдаш Володимир Мирославович 53007883 BA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0206279 Агрономія 181,000

8 11348389 995098
Хоминець Олександр Ярославович 44508575 BA 01.06.2013 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агрономія 0,000

9 10467674 995098
Якутов Андрій Володимирович 22097656 BA 21.06.2003 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

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 «08»  вересня 2022 року 
№ 138

206 Садово-паркове господарство 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 10462658 973969

Микуляк Андрій Васильович 50884636 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2019р. - 0297298 Садово-паркове 
господарство

144,000

2 10464218 973969
Молчанов Мирослав Михайлович 22094589 BA 21.06.2003 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Садово-паркове 
господарство

0,000
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3 10471021 973969
Столярчук Любомир Ігорович 50212324 BA 27.06.2018 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Садово-паркове 
господарство

0,000

4 11427451 973969
Токарик Дмитро Васильович 48701575 BA 28.05.2016 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Садово-паркове 
господарство

0,000

5 11448890 973969
Токарик Михайло Васильович 46258687 BA 31.05.2014 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Садово-паркове 
господарство

0,000

6 11411390 973969
Уніят Юрій Тарасович 46258433 BA 31.05.2014 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Садово-паркове 
господарство

0,000

7 11423818 973969
Цвілинюк Михайло Михайлович 46255182 BA 31.05.2014 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Садово-паркове 
господарство

0,000
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