
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.1
Львівський національний аграрний університет

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ДУБЛЯНИ

(населений пункт)

від «06» серпня 2018 року №400/К-С

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Львівський національний аграрний 
університет у 2018 році та рішення приймальної комісії від «06» серпня 2018 року, 
протокол №15,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу заочної форми навчання 
за спеціальностями за державним (регіональним) замовленням згідно з додатком.
      Додаток: на 12 арк.

Ректор Снітинський В.В.
(підпис) (прізвище, ім'я та побатькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Львівський національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «06»  серпня 2018 року 
№ 400/К-С

051 Економіка Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 
замовленням

№
 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3747338 Качмар Софія Андріївна 50501106 BK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0073058 Економіка 178,194



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Львівський національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «06»  серпня 2018 року 
№ 400/К-С

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 
замовленням

№
 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4877654 Демянчук Анна Іванівна 50648346 BA 19.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0293237 Облік і оподаткування 134,997



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Львівський національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «06»  серпня 2018 року 
№ 400/К-С

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 

замовленням

№
 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4221854 Карпов Дмитро Борисович 30765837 BK 29.12.2006 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Фінанси, банківська 
справа та страхування

132,447

4748531 Тяжкун Ярина Володимирівна 50474235 BK 21.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0160593 Фінанси, банківська 
справа та страхування

156,892



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Львівський національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «06»  серпня 2018 року 
№ 400/К-С

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 
замовленням

№
 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4581052 Дідик Тарас Олегович 50520211 BK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0068736 Менеджмент 176,613

4033027 Кметь Ігор Михайлович 24765416 BK 22.06.2004 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Менеджмент 131,274



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Львівський національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «06»  серпня 2018 року 
№ 400/К-С

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 

замовленням

№
 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3860713 Гуменюк Богдан Миколайович 50438730 BK 27.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0312976 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

139,587

4175131 Сташко Андрій Зіновійович 49787047 BK 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0175164 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

142,494



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Львівський національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «06»  серпня 2018 року 
№ 400/К-С

133 Галузеве 
машинобудування Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 

замовленням

№
 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4543842 Голинський Володимир Ярославович 50434212 BK 27.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0302898 Галузеве 
машинобудування

121,831



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Львівський національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «06»  серпня 2018 року 
№ 400/К-С

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 
замовленням

№
 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4416778 Жмурко Богдан Іванович 50521675 BK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0119663 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

154,239

4392405 Кречик Дионисій Володимирович 50351327 PB 27.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0092772 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

130,986

3805066 Тетерка Олег Богданович 50421870 BK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0293296 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

135,148



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Львівський національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «06»  серпня 2018 року 
№ 400/К-С

192 Будівництво та цивільна 
інженерія Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 

замовленням

№
 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4186156 Кучерук Андрій Володимирович 26219836 BH 24.06.2005 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0209107 Будівництво та 
цивільна інженерія

165,892

4957844 Лукомський Остап Мар`янович 49796675 BK 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0255458 Будівництво та 
цивільна інженерія

139,83



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Львівський національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «06»  серпня 2018 року 
№ 400/К-С

193 Геодезія та землеустрій Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 
замовленням

№
 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4930774 Бальковський Олег Володимирович 50628229 BK 21.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0145561 Геодезія та 
землеустрій

182,631

3997574 Рубіш Ростислав Михайлович 50254115 AK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0303542 Геодезія та 
землеустрій

164,435



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Львівський національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «06»  серпня 2018 року 
№ 400/К-С

201 Агрономія Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 
замовленням

№
 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4058481 Боднар Павло Михайлович 50479968 BK 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0040907 Агрономія 174,371

5033825 Бубряк Артур Павлович 49167070 AK 28.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0061841; 0323361 Агрономія 183,058



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Львівський національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «06»  серпня 2018 року 
№ 400/К-С

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 
замовленням

№
 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4332817 Шемчук Сергій Миколайович 007271 PK 21.06.1997 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Агроінженерія 143,991

3742464 Ярема Ігор Романович 45100086 BK 27.06.2013 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Агроінженерія 155,28



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Львівський національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «06»  серпня 2018 року 
№ 400/К-С

242 Туризм Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 
замовленням

№
 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4265478 Бабюк Анна Джамілівна 50628968 BK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0338416 Туризм 184,773


