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

Форма № Н-1.03.1 
Територіально відокремлений структурний підрозділ "Черкаське 

(найменування закладу освіти) 

навчально-наукове відділення Львівського національного університету 
імені Івана Франка" 

НАКАЗ 
ЧЕРКАСИ * 

(населений пункт) 

від «15» жовтня 2022 року №3485 

Про зарахування на навчання 
На підставі Правил прийому до Територіально відокремлений структурний 

підрозділ "Черкаське навчально-наукове відділення Львівського національного 
університету імені Івана Франка" у 2022 році та рішення приймальної комісії від 
«15» жовтня 2022 року, протокол№37, 

НАКАЗУЮ: 

Зарахувати з «17» жовтня 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 4 арк. 

В.о. директора ^ Олена ШАБАНОВА 
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 



               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

Територіально 
відокремлений 

структурний підрозділ 
"Черкаське навчально-
наукове відділення 
Львівського 
національного 

університету імені Івана 
Франка"

Додаток до наказу від «15»  жовтня 2022 року 
№ 3485

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Магістр 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 11644626 111166
5

Пальцев Сергій Валерійович 41036073 XA 30.06.2011 
Диплом бакалавра

2022р. - 0047029 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

158,000

1



2 11644664 111166
5

Ремез Антон Олександрович 129443 B16 30.06.2016 
Диплом бакалавра

2022р. - 0047026 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

135,500

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

Територіально 
відокремлений 

структурний підрозділ 
"Черкаське навчально-
наукове відділення 
Львівського 
національного 

університету імені Івана 
Франка"

Додаток до наказу від «15»  жовтня 2022 року 
№ 3485

073 Менеджмент Державна Магістр 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 11644711 111166
1

Бедзір Олексій Васильович 37230033 BK 26.06.2009 
Диплом бакалавра

2022р. - 0044891 Менеджмент 174,500

2 11645331 111166
1

Пристай Ярослав Зенонович 39731754 BK 25.06.2010 
Диплом бакалавра

2022р. - 0044877 Менеджмент 161,000

3 11644455 111166
1

Романюк Роман Ігорович 7773 2017 31.05.2017 
Диплом бакалавра

2022р. - 0044549 Менеджмент 157,500

3



4 11646737 111166
1

Сич Ігор Олександрович 32384368 EP 30.06.2007 
Диплом бакалавра

2022р. - 0045334 Менеджмент 169,500

5 11644168 111166
1

Третяк Сергій Вікторович 198415 B21 01.07.2021 
Диплом бакалавра

2022р. - 0044452 Менеджмент 159,500

4


