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

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений  структурний  підрозділ  «Вишнянський  фаховий  коледж 

(найменування закладу освіти)

 Львівського  національного  університету  природокористування» 

НАКАЗ
ВИШНЯ

(населений пункт)

від «07» вересня 2022 року №69-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 
«Вишнянський фаховий коледж Львівського національного університету 
природокористування» у 2022 році та рішення приймальної комісії від «07» 
вересня 2022 року, протокол №15,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «19» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного 
(регіонального) бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 8 арк.

В.о. директора Андрій ВАНТУХ
(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 

«Вишнянський фаховий 
коледж Львівського 
національного 
університету 

природокористування»

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 69-с

071 Облік і оподаткування 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 10623410 989188

Ікавий Ростислав Миронович 52565279 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Облік і 
оподаткування

181,000

2 10503129 989188

Фрей Руслан Віталійович 53463218 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Облік і 
оподаткування

200,000

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 

«Вишнянський фаховий 
коледж Львівського 
національного 
університету 

природокористування»

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 69-с

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 10463202 985441

Волошин Роман Володимирович 52709250 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

195,000

2 10462954 985441

Копко Іван Михайлович 46417962 BK 30.05.2014 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

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 

«Вишнянський фаховий 
коледж Львівського 
національного 
університету 

природокористування»

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 69-с

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 10460557 986934
Баглай Андрій Ігорович 043381 K18 30.06.2018 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Агрономія 195,000

2 10458082 986934
Мескало Володимир Володимирович 050047 K22 10.06.2022 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Агрономія 180,000

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 

«Вишнянський фаховий 
коледж Львівського 
національного 
університету 

природокористування»

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 69-с

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 10459049 985144
Єжов Степан Романович 48343309 BK 06.07.2015 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агрономія 190,000

2 10459541 985144

Ліщук Віталій Віталійович 53462067 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 200,000

4



3 10581366 985144
Храбко Мирослав Іванович 40316008 BK 28.05.2011 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агрономія 200,000
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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 

«Вишнянський фаховий 
коледж Львівського 
національного 
університету 

природокористування»

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 69-с

211 Ветеринарна медицина 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 10505040 996165

398-6567723 Владислав Максимович 53528676 AP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Ветеринарна 
медицина

160,000

2 10464663 996165
Матвійків Андрій Васильович 004880 MЗ 21.06.1994 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Ветеринарна 
медицина

198,000

6



3 10464666 996165
Матвійків Ігор Васильович 001525 CO 20.06.1998 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Ветеринарна 
медицина

196,000

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 

«Вишнянський фаховий 
коледж Львівського 
національного 
університету 

природокористування»

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 69-с

211 Ветеринарна медицина 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 10460545 996157
Баглай Тарас Ігорович 071307 K16 30.06.2016 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Ветеринарна 
медицина

180,000

2 10461550 996157
Головченко Артем Юрійович 099674 K17 30.06.2017 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Ветеринарна 
медицина

174,000

8


