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3ATBEPAXEHO
Hara3 MinicrePcrsa ocsiru .

i uaynra YxPaiuu
23 vePeHs2022 PoKY Nl 583

@opvra Nb H-1.03.1

Ka4ycrrrafi uonirexniqHuir Saxosuii roreAx
(uafi ltenYrauHt 3aKJIaAY ocniru)

HAKA3

KAJIYTU
(nace,Teuufr uYHxr)

ri,q u01) cePrIHfl 2022 PoKY
Ns46-cr

IIpo rapaxyBaHrrfl Ha HaBrraHHq

Ha niAcrani llpannn npufiol,ry ao Kanycrxrafi uonirexHi'IHrafi $axornfi r<ole'4x y

2022poqi ra piurennx upr,rfir'ranrHoi xot icii nia ((01) cepIIHq 2022 P.KY' nporoxolJ\b4'

HAKA3YIO:

3apaxynarr4 3 (01) BepecHf, 2022poKy cryAeHraMl4 1 rypcy oqnoi AeHHoi $opuz

s4o6yrra ocsiru ga cueqiar""orr"r" (.ttltri-isauirNara) 3a Korrrrr4 $isr,r'rHux rala6o

FopuAr4tlHrax ociS sriAuo 3 AoAarKoM'

AoAarox: Ha 3 aPr.

Iupexrop
flerpo |PI4HbKEBI4r{

(Bracne iu'r IIPI3BI'IIiIE)



               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
Калуський 

політехнічний фаховий 
коледж

Додаток до наказу від «01»  серпня 2022 року 
№ 46-ст

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 10357933 105931
7

Лукач Роман Андрійович 53011108 BA 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

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
Калуський 

політехнічний фаховий 
коледж

Додаток до наказу від «01»  серпня 2022 року 
№ 46-ст

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані 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 10401485 102352
6

Грушевська Ольга Тарасівна 53010829 BA 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Комп`ютерно-
інтегровані 
технологічні 
процеси і 
виробництва, 
Системна 
інженерія. 
Інтернет речей

161,000

2



2 10349665 102352
6

Засанський Василь Зеновійович 53010913 BA 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Комп`ютерно-
інтегровані 
технологічні 
процеси і 
виробництва, 
Системна 
інженерія. 
Інтернет речей

161,000

3 10408816 102352
6

Олексин Анна Ярославівна 53023918 BA 21.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Комп`ютерно-
інтегровані 
технологічні 
процеси і 
виробництва, 
Системна 
інженерія. 
Інтернет речей

155,000

3


