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

Форма № Н-1.03.1
Івано-Франківський  національний  медичний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

(населений пункт)

від «22» грудня 2022 року №655-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Івано-Франківський національний медичний 
університет у 2022 році та рішення приймальної комісії від «22» грудня 2022 року, 
протокол №62,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «23» грудня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Ректор Микола РОЖКО
(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 охорони здоров`я України
Івано-Франківський 
національний медичний 

університет
Додаток до наказу від «22»  грудня 2022 року 

№ 655-с

226 Фармація, промислова фармація Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1

Борісов Явор Борісов 004846 Г-20 02.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фармація, 
промислова 
фармація

200,000

2

Етем Ашкан Сінан 070613 A-04 30.06.2004 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фармація, 
промислова 
фармація

210,000

3

Кожухарова Доброміра 
Гюрова

069346 A-03 23.06.2000 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фармація, 
промислова 
фармація

200,000

1



4

Манзурска-
Тупева

Красіміра 
Красімірова

072114 A-11 20.06.2011 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фармація, 
промислова 
фармація

200,000

5

Петелов Іван Петров 0000628 B-95 30.05.1995 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фармація, 
промислова 
фармація

260,000

6

Райчев Добромір 
Райчев

045510 C-17 19.06.2017 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фармація, 
промислова 
фармація

220,000

7

Тодорова Хрістіна 
Іванова

022113 A-14 20.06.2014 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фармація, 
промислова 
фармація

200,000

2


