
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений  структурний  підрозділ  «Івано-Франківський  фаховий  коледж 

(найменування закладу освіти)

 ресторанного  сервісу  і  туризму  Національного  університету  харчових 
 технологій» 

НАКАЗ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

(населений пункт)

від «27» серпня 2021 року №13

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ «Івано-
Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму Національного 
університету харчових технологій» у 2021 році та рішення приймальної комісії від 
«27» серпня 2021 року, протокол №15,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Директор Віра КУЗНЕЦОВА
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ «Івано-

Франківський фаховий 
коледж ресторанного сервісу і 
туризму Національного 
університету харчових 

технологій»

Додаток до наказу від «27»  серпня 2021 року 
№ 13

075 Маркетинг Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 10255047 908176
Боднарук Ілона Любомирівна 52395125 BA 04.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Маркетинг 339,000

2 10250521 908176
Парфан Роман Валерійович 52396162 BA 04.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Маркетинг 357,000

3 10251463 908176
Савчин Денис Ігорович 52402375 BA 28.05.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Маркетинг 366,000

1



4 10249789 908176
Сталісь Діана Володимирівна 52497561 TE 15.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Маркетинг 348,000

5 10251725 908176
Тасенюк Ілля Павлович 52396746 BA 04.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Маркетинг 378,000

6 10249701 908176
Уманців Соломія Василівна 52406543 BA 10.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Маркетинг 358,050

2


