
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений  структурний  підрозділ  "Львівський  фаховий  коледж  харчової 

(найменування закладу освіти)

 і  переробної  промисловості  Національного  університету  харчових  технологій" 

НАКАЗ
ЛЬВІВ

(населений пункт)

від «03» серпня 2021 року №42

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 
"Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості Національного 
університету харчових технологій" у 2021 році та рішення приймальної комісії від 
«03» серпня 2021 року, протокол №37,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 8 арк.

Директор Михайло ГРИГОРЦІВ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ "Львівський 

фаховий коледж харчової і 
переробної промисловості 
Національного університету 
харчових технологій"

Додаток до наказу від «03»  серпня 2021 року 
№ 42

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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8647191 847198
Солтисік Марта Романівна 52700402 BK 15.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Облік і 
оподаткування

370,000

2 8703157 847198
Швед Назар-Ярослав Миронович 52708731 BK 15.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Облік і 
оподаткування

360,000

3 8569716 847198
Яросевич Анастасія Назаріївна 52700692 BK 11.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Облік і 
оподаткування

339,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ "Львівський 

фаховий коледж харчової і 
переробної промисловості 
Національного університету 
харчових технологій"

Додаток до наказу від «03»  серпня 2021 року 
№ 42

075 Маркетинг 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8641688 861670
Колісник Ангеліна Ігорівна 52765432 BK 25.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Маркетинг 386,000

2 8646373 861670
Потапов Дмитро Володимирович 52699856 BK 16.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Маркетинг 337,000

3 8646434 861670
Семен Богдан Олександрович 52720366 BK 15.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Маркетинг 351,000
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4 8639878 861670
Ференц Павло Валерійович 51738629 BK 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Маркетинг 332,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ "Львівський 

фаховий коледж харчової і 
переробної промисловості 
Національного університету 
харчових технологій"

Додаток до наказу від «03»  серпня 2021 року 
№ 42

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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8648439 842574
Бочарська Вікторія Ігорівна 52720555 BK 22.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
програмних систем і 
комплексів

373,000

2 8692775 842574
Бурян Лілія Миронівна 52700486 BK 15.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
програмних систем і 
комплексів

367,000

3 8651209 842574
Горбачевський Максим Ярославович 52708200 BK 18.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
програмних систем і 
комплексів

354,000
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4 8648318 842574
Лозінська Каріна Андріївна 52701958 BK 30.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
програмних систем і 
комплексів

356,000

5 8680085 842574
Павленко Владислав Андрійович 52719859 BK 18.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
програмних систем і 
комплексів

374,000

6 8648225 842574
Тейгел Іван Вікторович 52684927 BK 11.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
програмних систем і 
комплексів

373,800
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ "Львівський 

фаховий коледж харчової і 
переробної промисловості 
Національного університету 
харчових технологій"

Додаток до наказу від «03»  серпня 2021 року 
№ 42

133 Галузеве машинобудування 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8603816 830058

Петруха Михайло Олегович 49780497 BK 12.06.2017 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Експлуатація та 
ремонт обладнання 
харчових 
виробництв

388,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ "Львівський 

фаховий коледж харчової і 
переробної промисловості 
Національного університету 
харчових технологій"

Додаток до наказу від «03»  серпня 2021 року 
№ 42

241 Готельно-ресторанна справа 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8669020 818772
Гніздюх Тетяна Андріївна 52696736 BK 11.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельно-
ресторанна справа

358,000

2 8666740 818772
Головчак Мар`ян Романович 51745379 BK 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельно-
ресторанна справа

346,000

3 8666862 818772
Дрекало Юрій Романович 52716313 BK 18.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельно-
ресторанна справа

333,000
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4 8666281 818772
Єзерський Дмитро Романович 52764690 BK 15.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельно-
ресторанна справа

361,000

5 8669594 818772
Кусмина Денис Іванович 52707362 BK 18.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельно-
ресторанна справа

362,000

6 8666619 818772
Пилипчак Назар Андрійович 52684005 BK 25.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельно-
ресторанна справа

352,000

7 8667022 818772
Синько Вікторія Ігорівна 52700248 BK 15.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельно-
ресторанна справа

351,000

8 8674042 818772
Чорнобай Яна Ярославівна 52695868 BK 18.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельно-
ресторанна справа

360,000

8


