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

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений структурний підрозділ «Березоворудський фаховий______

(найменування закладу освіти)

коледж Полтавського державного аграрного університету»__________

НАКАЗ
БЕРЕЗОВА РУДКА

(населений пункт)

від «08» вересня 2022 року №55

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 

«Березоворудський фаховий коледж Полтавського державного аграрного 
університету» у 2022 році та рішення приймальної комісії від «08» вересня 2022 
року, протокол №45,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «10» 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.

Директор Василь КРАСНЮК
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)



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 

«Березоворудський 
фаховий коледж 

Полтавського 
державного аграрного 

університету»

Додаток до наказу від «08» вересня 2022 року 
№55

204 Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва Державна Фаховий молодший 

бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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І 10833882 106933
7

Заєць Оксана Володимирівна 24312515 ЕР 23.06.2004 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Технологія 
виробництва і 
переробки 
продукції 
тваринництва

0,000

1



2 10827963 106933
7

Коцюбайло Катерина Петрівна 52349529 РВ 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Технологія 
виробництва і 
переробки 
продукції 
тваринництва

0,000

3 10821763 106933
7

Рибачик Максим Олексійович 53297471 РВ 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Технологія 
виробництва і 
переробки 
продукції 
тваринництва

0,000

2


