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

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений  структурний  підрозділ  "Івано-Франківський  фаховий 

(найменування закладу освіти)

 коледж  Львівського  національного  університету  природокористування" 

НАКАЗ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

(населений пункт)

від «15» вересня 2022 року №151

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ "Івано-
Франківський фаховий коледж Львівського національного університету 
природокористування" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «15» вересня 
2022 року, протокол №21,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «26» вересня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного (регіонального) 
бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Директор Богдан КОСТЮК
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               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

Відокремлений 
структурний підрозділ 
"Івано-Франківський 
фаховий коледж 
Львівського 
національного 
університету 

природокористування"

Додаток до наказу від «15»  вересня 2022 року 
№ 151

073 Менеджмент Державна Фаховий молодший 
бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету
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1 10745967 100478
4

Бойчук Галина Романівна 13779052 BA 21.06.2000 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Менеджмент 172,000

2 10933315 100478
4

Бунін Андрій Вікторович 37927505 BA 29.05.2010 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Менеджмент 170,000

1



3 11070642 100478
4

Цибровський Василь Михайлович 32239938 BK 23.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Менеджмент 172,000

2


