
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

(населений пункт)

від «06» серпня 2019 року №151

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Івано-Франківський коледж Львівського 
національного аграрного університету у 2019 році та рішення приймальної комісії 
від «06» серпня 2019 року, протокол №16,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 8 арк.

Директор Костюк Б.А.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «06»  серпня 2019 року 
№ 151

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Молодший спеціаліст Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6257787 Барисюк Ростислав Іванович 50943672 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0162934 Фінанси, банківська 
справа та страхування

401

6162437 Врубель Максим Іванович 50923682 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0248964 Фінанси, банківська 
справа та страхування

381

5577737 Дмитрик Леся Русланівна 50945957 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0170993 Фінанси, банківська 
справа та страхування

466

6668298 Дутка Юлія Дмитрівна 51008799 PH 22.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0204131 Фінанси, банківська 
справа та страхування

454

6460523 Левицький Вадим Васильович 50923700 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0185301 Фінанси, банківська 
справа та страхування

423
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6138734 Пекарська Ольга Василівна 50882146 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0281059 Фінанси, банківська 
справа та страхування

537

5372083 Рибак Олег Тарасович 50917566 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0275757 Фінанси, банківська 
справа та страхування

462

6425195 Федик Микола Миколайович 50923337 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0053160 Фінанси, банківська 
справа та страхування

398
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13 лютого 2019 року № 179

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 «06»  серпня 2019 року 
№ 151

073 Менеджмент Державна Молодший спеціаліст Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6038193 Пілецька Ірина Миколаївна 51209925 TE 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0030516 Менеджмент 445
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і науки України
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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 «06»  серпня 2019 року 
№ 151

181 Харчові технології Державна Молодший спеціаліст Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5388775 Кобилинець Марія Василівна 50902774 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0116758 Харчові технології 462

5391027 Могорук Стефанія Іванівна 50104601 BA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0316887 Харчові технології 441
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Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «06»  серпня 2019 року 
№ 151

193 Геодезія та землеустрій Державна Молодший спеціаліст Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6768554 Попович Анна Петрівна 50948934 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0282789 Геодезія та 
землеустрій

367
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «06»  серпня 2019 року 
№ 151

201 Агрономія Державна Молодший спеціаліст Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6662378 Белей Владислав Романович 50899461 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0162949 Агрономія 434

5581929 Дубіщак Сергій Миколайович 50884505 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0125017 Агрономія 394

5641441 Заяць Мар`ян Степанович 50923715 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0249015 Агрономія 341

6229476 Клим`юк Микола Віталійович 50900856 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0085833 Агрономія 387

5402968 Коцаб`юк Юрій Михайлович 50900756 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0047456 Агрономія 385
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6769984 Макарчук Світлана Михайлівна 50930433 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0087195 Агрономія 403

5605677 Нагорняк Дмитро Миколайович 50928180 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0102341 Агрономія 525

6770317 Хантя Павло Петрович 50945978 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0217540 Агрономія 354

7



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «06»  серпня 2019 року 
№ 151

206 Садово-паркове 
господарство Державна Молодший спеціаліст Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6250508 Подкопаєв Олег Олександрович 50948911 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0333726 Садово-паркове 
господарство

364

6764358 Серафін Степан Миронович 50943686 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0242544 Садово-паркове 
господарство

409

6778217 Хомин Юрій Васильович 50948927 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0333697 Садово-паркове 
господарство

359
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