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

Форма № Н-1.03.1
Заклад  вищої  освіти  «Відкритий  міжнародний  університет  розвитку  людини 

(найменування закладу освіти)

 «Україна» 

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «25» серпня 2021 року №1563

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ закладу 
вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 
Карпатський фаховий коледж у 2021 році та рішення приймальної комісії від «20» 
серпня 2021 року, протокол №18,

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.

Президент Петро ТАЛАНЧУК
(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

Без підпорядкування

Відокремлений структурний 
підрозділ закладу вищої 
освіти "Відкритий 

міжнародний університет 
розвитку людини "Україна" 
Карпатський фаховий коледж

Додаток до наказу від «25»  серпня 2021 року 
№ 1563
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1 8762348 903385

Анточел Тетяна Сергіївна 52752223 AK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0245638; 2021р. 
- 0245638

Право 527,000

2 9740739 903385

Аристархова Анастасія Валеріївна 52758564 AK 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Право 369,000

1



3 10220273 903385

Гусак Рената Володимирівна 52763948 AK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Право 419,000

4 9207711 903385

Іваняс Василь Вікторович 51785016 AK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Право 371,000

5 10132145 903385

Фіцай Альбіна Василівна 52754644 AK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0256712

Право 488,775

6 9849556 903385

Шимон Іван Васильович 52746589 AK 01.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Право 349,000

2


