
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.1
Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного університету

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

(населений пункт)

від «15» серпня 2018 року №183

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Івано-Франківський коледж Львівського 
національного аграрного університету у 2018 році та рішення приймальної комісії 
від «15» серпня 2018 року, протокол №17,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 арк.

Директор Костюк Б.А.
(підпис) (прізвище, ім'я та побатькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Івано-Франківський коледж 
Львівського національного 
аграрного університету

Додаток до наказу від «15»  серпня 2018 року 
№ 183

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

5120525 Германчук Тетяна Олександрівна 50102657 BA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0272522 400



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Івано-Франківський коледж 
Львівського національного 
аграрного університету

Додаток до наказу від «15»  серпня 2018 року 
№ 183

081 Право Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4434588 Беркела Іван Миколайович 50261646 AK 24.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0113298 388

4651280 Кузевич Інна Степанівна 50547849 TE 23.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0075635 418,6

4263979 Марцінко Христина Іванівна 50105500 BA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0301740 439



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Івано-Франківський коледж 
Львівського національного 
аграрного університету

Додаток до наказу від «15»  серпня 2018 року 
№ 183

206 Садово-паркове 
господарство Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4409736 Чопак Іван Васильович 50116895 BA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0237890 395


