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

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений структурний підрозділ «Технічний фаховий коледж

(найменування закладу освіти)

Луцького національного технічного університету)

НАКАЗ
_______ ЛУЦЬК

(населений пункт)

від «ЗО» вересня 2022 року №474-07-14

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

«Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету у 
2022 році та рішення приймальної комісії від «30» вересня 2022 року, протокол 
№50.

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «30» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних га/або 
юридичних осіб згідно з додатком.

Додаток: на 1 арк.



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 
«Технічний фаховий 

коледж Луцького 
національного 

технічного 
університету»

Додаток до наказу від «30» вересня 2022 року 
№474-07-14
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Орлюк Микола Віталійович 52904056 ВС 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Автомобільний
транспорт

0,000

11566578 109958
5

Шумерук Владиелав Миколайович 52896723 ВС 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Автомобільний
транспорт

0,000

1


