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

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений  структурний  підрозділ  "Золочівський  фаховий  коледж 

(найменування закладу освіти)

 Львівського  національного  університету  природокористування" 

НАКАЗ
НОВОСЕЛИЩЕ
(населений пункт)

від «03» серпня 2022 року №63-С

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 
"Золочівський фаховий коледж Львівського національного університету 
природокористування" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «03» серпня 
2022 року, протокол №10,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 2 арк.

В.о. директора Микола ПАВЛЮК
(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 освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 
"Золочівський фаховий 
коледж Львівського 
національного 
університету 

природокористування"

Додаток до наказу від «03»  серпня 2022 року 
№ 63-С

211 Ветеринарна медицина Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10416694 100810
6

Баран Олег Андрійович 42999120 BK 01.06.2012 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Ветеринарна 
медицина

115,000

2 10436667 100810
6

Рогальська Марія Миколаївна 47022241 BK 17.06.2014 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Ветеринарна 
медицина

0,000

1



3 10361689 100810
6

Юзвин Богдан Петрович 40438956 BK 20.06.2011 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Ветеринарна 
медицина

0,000

2


