
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.1
Золочівський  коледж  Львівського  національного  аграрного  університету 

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
НОВОСЕЛИЩЕ
(населений пункт)

від «17» вересня 2020 року №64-С

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Золочівський коледж Львівського 
національного аграрного університету у 2020 році та рішення приймальної комісії 
від «17» вересня 2020 року, протокол №19,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «28» вересня 2020 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

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

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «17»  вересня 2020 року 
№ 64-С

071 Облік і оподаткування Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
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

1 7746624 777944
Желізний Назар Володимирович 103751 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Облік і 
оподаткування

150

2 7742055 777944 Кудрич Ірина Ігорівна 45814224 BK 30.06.2013 
Диплом бакалавра

Облік і 
оподаткування

155

3 7747031 777944
Тимечко Василь Йосипович 103752 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Облік і 
оподаткування

155

4 8425491 777944
Шутяк Тетяна Вячеславівна 45821413 BK 27.06.2013 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Облік і 
оподаткування

160
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «17»  вересня 2020 року 
№ 64-С

201 Агрономія Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
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

1 7961096 777900
Головацький Назар Степанович 122418 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Агрономія 155

2 8295793 777900 Казнадзей Олександра Андріївна 231739 B19 30.06.2019 
Диплом бакалавра

Агрономія 155

3 8295333 777900 Ленко Олександр Вікторович 154580 B20 03.07.2020 
Диплом бакалавра

Агрономія 160
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