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

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

(найменування закладу освіти)

 харчових  технологій  та  бізнесу  Національного  університету 
 харчових  технологій" 

НАКАЗ
ЛЬВІВ

(населений пункт)

від «29» липня 2022 року №69

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 
"Львівський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу Національного 
університету харчових технологій" у 2022 році та рішення приймальної комісії від 
«28» липня 2022 року, протокол №11,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного 
(регіонального) бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Директор Борис МИКИЧАК
(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 
"Львівський фаховий 
коледж харчових 
технологій та бізнесу 
Національного 

університету харчових 
технологій"

Додаток до наказу від «29»  липня 2022 року 
№ 69

181 Харчові технології Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету
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1 10426799 977964

Гарасимчук Микола Богданович 53443773 BK 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Зберігання, 
консервування 
та переробка 
молока

147,000

1



2 10377226 977964

Добровлянська Анна Марія Андріївна 53454515 BK 29.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Зберігання, 
консервування 
та переробка 
молока

119,000

3 10332216 977964

Ціп Вікторія Ярославівна 53454180 BK 26.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Зберігання, 
консервування 
та переробка 
молока

134,000

4 10342932 977964

Чікало Назарій Романович 53453958 BK 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Зберігання, 
консервування 
та переробка 
молока

116,000

5 10421207 977964

Яковлєва Вікторія Юріївна 53470806 BK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Зберігання, 
консервування 
та переробка 
молока

112,000

2


