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

Форма № Н-1.03.1
Івано-Франківський  національний  медичний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

(населений пункт)

від «06» вересня 2021 року №420-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Івано-Франківський національний медичний 
університет у 2021 році та рішення приймальної комісії від «06» вересня 2021 року, 
протокол №31,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «07» 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.

Ректор Микола РОЖКО
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.
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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 «06»  вересня 2021 року 

№ 420-с

221 Стоматологія Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 10261973 952526

Алібрахім Ансам 200054093 ШA 11.09.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Стоматологія 10,000

2 10261870 952526

Камоцька Марта 02311900501 30.04.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Стоматологія 9,000

3 10261871 952526

Куклінська Кая Ольга 96032103684 24.04.2015 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Стоматологія 9,000

1



4 10261888 952526

Кшиштонь Йоанна 02291810281 30.04.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Стоматологія 10,000

5 10261884 952526

Чарноцька Вікторія 02270803082 30.04.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Стоматологія 10,000

6 10261867 952526

Янчевська Мартина Ольга 01220905669 24.04.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Стоматологія 11,000

2


