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

Форма № Н-1.03.1
Комунальний  заклад  Львівської  обласної  ради  Львівський  фаховий 

(найменування закладу освіти)

 коледж  культури  і  мистецтв 

НАКАЗ
ЛЬВІВ

(населений пункт)

від «29» липня 2022 року №42

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Комунальний заклад Львівської обласної ради 
Львівський фаховий коледж культури і мистецтв у 2022 році та рішення 
приймальної комісії від «28» липня 2022 року, протокол №13,

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 Григорій ЛАВРИНІВ
(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

Обласна рада

Комунальний заклад 
Львівської обласної 
ради Львівський 
фаховий коледж 
культури і мистецтв

Додаток до наказу від «29»  липня 2022 року 
№ 42

024 Хореографія Комунальна 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 10402532 986113
Верещак Анна Миколаївна 53449495 BK 17.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

народна 
хореографія

122,000

2 10363788 986113
Жук Софія Мар`янівна 53454900 BK 15.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

народна 
хореографія

150,000

3 10363492 986113
Курило Соломія Павлівна 53447145 BK 22.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

народна 
хореографія

121,000

1



4 10384731 986113
Орел Анна Олексіївна 53446517 BK 30.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

народна 
хореографія

149,000

5 10375737 986113
Сеніцка Роксолана Дмитрівна 53449731 BK 20.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

народна 
хореографія

148,000

6 10397182 986113
Стецик Юлія Ярославівна 53444024 BK 18.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

народна 
хореографія

126,000

7 10390315 986113
Шабанова Тетяна Ігорівна 53438305 BK 21.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

народна 
хореографія

140,000

2


