
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 «10» вересня 2019 року №81-С

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Золочівський коледж Львівського 
національного аграрного університету у 2019 році та рішення приймальної комісії 
від «10» вересня 2019 року, протокол №20,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» листопада 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 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 «10»  вересня 2019 року 
№ 81-С

201 Агрономія Державна Молодший спеціаліст Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
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

6810189 Майбук Наталія Ігорівна 51163421 BK 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0182339 Агрономія, 
Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва

412

6811068 Чернюк Андрій Володимирович 51106712 BK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0217280 Агрономія, 
Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва

381

1



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 «10»  вересня 2019 року 
№ 81-С

204 Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

Державна Молодший спеціаліст Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
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

6810983 Шейкін Денис Валерійович 33590154 EP 21.06.2008 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0047417 Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

364

2


