
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 №152

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 фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 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 
№ 152

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

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

6172685 Кравець Ірина Михайлівна 50860897 BH 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0086385 Фінанси, банківська 
справа та страхування

413

1



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 
№ 152

073 Менеджмент Державна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

5548039 Гуцуляк Ілля Петрович 50915668 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0276014 Менеджмент 406

2



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 
№ 152

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

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

5621203 Вовк Світлана Ярославівна 50943698 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0297289 Право 405

6774136 Олексин Віктор Іванович 51316974 BK 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0262282 Право 412

6519281 Полюхович Руслан Русланович 49443300 BA 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0347621 Право 415

6716264 Синчук Назарій Анатолійович 50102913 BA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0232617 Право 454

3


