
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 «28» жовтня 2022 року №88-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 «28» 
жовтня 2022 року, протокол №21,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» листопада 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 11 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 «28»  жовтня 2022 року 
№ 88-с

071 Облік і оподаткування 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 11652002 108007
6

Вівчарський Тарас Іванович 33045291 BK 31.12.2007 
Диплом спеціаліста

Облік і 
оподаткування

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 

«Вишнянський фаховий 
коледж Львівського 
національного 
університету 

природокористування»

Додаток до наказу від «28»  жовтня 2022 року 
№ 88-с

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 11648571 108000
1

Дмитрук Степан Ярославович 41098981 BK 24.06.2011 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

0,000

2 11651857 108000
1

Назаровець Олег Геннадійович 009861 B20 28.02.2020 
Диплом бакалавра

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 

«Вишнянський фаховий 
коледж Львівського 
національного 
університету 

природокористування»

Додаток до наказу від «28»  жовтня 2022 року 
№ 88-с

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 11651863 108009
5

Буйна Ігор Романович 45321254 BK 29.06.2013 
Диплом бакалавра

Менеджмент 0,000

2 11655062 108009
5

Жолинський Назар Степанович 45502957 BK 30.06.2013 
Диплом бакалавра

Менеджмент 0,000

3 11651853 108009
5

Малик Назар Стефанович 47380594 BK 27.06.2014 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Менеджмент 0,000

3



4 11648667 108009
5

Морозович Роман Ярославович 055728 E17 26.06.2017 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Менеджмент 0,000

5 11653442 108009
5

Принчук Андрій Миколайович 43241901 BK 31.05.2012 
Диплом бакалавра

Менеджмент 0,000

6 11651952 108009
5

Пукіш Андрій Юрійович 43751631 BA 05.06.2012 
Диплом бакалавра

Менеджмент 0,000

7 11650683 108009
5

Репетило Ярослав Йосипович 119585 M18 31.12.2018 
Диплом магістра

Менеджмент 0,000

8 11650697 108009
5

Саф`яник Юрій Іванович 172078 M20 31.12.2020 
Диплом магістра

Менеджмент 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 

«Вишнянський фаховий 
коледж Львівського 
національного 
університету 

природокористування»

Додаток до наказу від «28»  жовтня 2022 року 
№ 88-с

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 11650304 107312
3

Грох Богдан Андрійович 46418000 BK 30.05.2014 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Менеджмент 0,000

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 

«Вишнянський фаховий 
коледж Львівського 
національного 
університету 

природокористування»

Додаток до наказу від «28»  жовтня 2022 року 
№ 88-с

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 11648669 107998
7

Квітко Артем Васильович 45318098 BK 29.06.2013 
Диплом бакалавра

Право 0,000

2 11650553 107998
7

Музичка Юрій Іванович 39440853 BK 25.06.2010 
Диплом спеціаліста

Право 0,000

3 11648674 107998
7

Стахура Тарас Іванович 180013 B18 01.07.2018 
Диплом бакалавра

Право 0,000

4 11648579 107998
7

Федечко Михайло Васильович 121385 C16 30.11.2016 
Диплом спеціаліста

Право 0,000

6



5 11653806 107998
7

Хамець Віктор Анатолійович 149072 B19 30.06.2019 
Диплом бакалавра

Право 0,000

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 «28»  жовтня 2022 року 
№ 88-с

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 11648595 107989
2

Федечко Віталій Васильович 33540703 BK 30.06.2008 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Право 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 

«Вишнянський фаховий 
коледж Львівського 
національного 
університету 

природокористування»

Додаток до наказу від «28»  жовтня 2022 року 
№ 88-с

211 Ветеринарна медицина 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 11650595 107986
1

Козиняк Мар`ян Юрійович 41084781 BK 30.06.2011 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Ветеринарна 
медицина

0,000

2 11648596 107986
1

Микита Віталій Михайлович 074554 K21 30.06.2021 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Ветеринарна 
медицина

0,000

9



3 11648672 107986
1

Рибак Ростислав Михайлович 048396 K22 30.06.2022 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Ветеринарна 
медицина

0,000

10



               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 «28»  жовтня 2022 року 
№ 88-с

211 Ветеринарна медицина 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 11648650 108008
1

Панькевич Максим Іванович 42362253 BK 25.05.2012 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Ветеринарна 
медицина

0,000

11


