
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
НОВОСЕЛИЩЕ
(населений пункт)

від «01» серпня 2019 року №69-С

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Золочівський коледж Львівського 
національного аграрного університету у 2019 році та рішення приймальної комісії 
від «01» серпня 2019 року, протокол №15,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 2 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 5 арк.

Директор Павлюк М.В.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Золочівський коледж 

Львівського національного 
аграрного університету

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 69-С

071 Облік і оподаткування Державна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5267832 Макарик Олег Віталійович 46860389 BK 30.06.2014 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Бухгалтер, Облік і 
оподаткування

17

5334923 Шередько Юлія Василівна 45088367 BK 27.06.2013 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Бухгалтер, Облік і 
оподаткування

15

1
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Золочівський коледж 

Львівського національного 
аграрного університету

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 69-С

201 Агрономія Державна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5344568 Маланюк Богдан Богданович 36124288 BK 30.06.2009 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Агрономія, 
Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва

14

5334200 Пятночка Віталій Андрійович 018619 K19 28.02.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Агрономія, 
Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва

14

2
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
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Львівського національного 
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Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 69-С

204 Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

Державна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5849344 Балашова Анна Миколаївна 026942 K19 12.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

17

5343340 Дулиба Анжеліка Степанівна 050865 K19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

17

5849601 Клімчук Вероніка Миколаївна 026947 K19 12.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

17

5882428 Панчоха Ігор Володимирович 057699 K17 27.06.2017 Диплом 
кваліфікованого робітника

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

14

3



5613007 Щербакова Вікторія Ігорівна 026961 K19 12.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

18

4
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Золочівський коледж 
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аграрного університету

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 69-С

208 Агроінженерія Державна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5290489 Дмитришин Андрій Орестович 017785 K19 21.02.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Агроінженерія, 
Експлуатація та 
ремонт машин і 
обладнання 
агропромислового 
виробництва    

13

5291038 Слепак Василь Степанович 018381 K18 28.02.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

Агроінженерія, 
Експлуатація та 
ремонт машин і 
обладнання 
агропромислового 
виробництва    

18

5


