
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 «15» вересня 2022 року №70-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 «15» 
вересня 2022 року, протокол №17,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «19» 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 5 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 «15»  вересня 2022 року 
№ 70-с

071 Облік і оподаткування 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 11464733 984811

Вархол Вікторія Іванівна 53433732 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Облік і 
оподаткування

0,000

2 10615094 984811
Возняк Людмила Миколаївна 005165 HB 12.06.1993 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Облік і 
оподаткування

0,000

1



3 11119011 984811
Гнип Іван Іванович 11525026 BK 21.06.1999 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Облік і 
оподаткування

0,000

4 11413341 984811

Новосад Микола Іванович 53568409 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Облік і 
оподаткування

0,000

5 11085966 984811

Чапля Віталій Володимирович 53568398 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Облік і 
оподаткування

0,000
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Додаток до наказу про зарахування на навчання
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Відокремлений 
структурний підрозділ 

«Вишнянський фаховий 
коледж Львівського 
національного 
університету 

природокористування»

Додаток до наказу від «15»  вересня 2022 року 
№ 70-с

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 10603228 992785
Бачинська Вікторія Ярославівна 48040256 BK 30.05.2015 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Право 0,000

2 10588419 992785
Бурбура Євгенія Євгенівна 28149509 BK 24.06.2005 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Право 0,000

3



3 10503986 992785

Войціцка Мар`яна Ігорівна 53463184 BK 20.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 0,000

4 11413634 992785

Драбик Вадим Русланович 53469512 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 0,000

5 10504280 992785

Кузик Назарій Володимирович 53432702 BK 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 0,000

6 10696103 992785

Ясінська Вікторія Русланівна 53439898 BK 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 0,000

7 10697724 992785

Ясінський Віталій Русланович 53439901 BK 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 0,000
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№ 70-с

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 10857267 994393 Досвядчинська Наталія Романівна 34872642 BK 04.07.2008 
Диплом спеціаліста

Право 0,000

2 11349181 994393
Лосик Анжела Михайлівна 089182 E18 30.06.2018 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Право 0,000

3 10590451 994393
Матвіїв Наталія Зіновіївна 35046541 BK 30.06.2008 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Право 0,000
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