
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 «15» серпня 2018 року №411/К-С

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Львівський національний аграрний 
університет у 2018 році та рішення приймальної комісії від «15» серпня 2018 року, 
протокол №18,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 2 курсу заочної форми навчання 
за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 8 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 «15»  серпня 2018 року 
№ 411/К-С

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

3901519 Дика Леся Тарасівна 053266 E18 27.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Облік і оподаткування 125,5

4428317 Маринюк Ольга Йосипівна 30041554 BK 05.07.2006 
Диплом молодшого спеціаліста

Облік і оподаткування 145,3

4522729 Стопець Мар`яна Осипівна 19374139 BK 22.06.2002 
Диплом молодшого спеціаліста

Облік і оподаткування 140,9



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 «15»  серпня 2018 року 
№ 411/К-С

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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

4632499 Горбаль Оксана Іванівна 25629940 BK 19.06.2004 
Диплом молодшого спеціаліста

Фінанси, банківська 
справа та страхування

135,2

3945495 Кіт Андрій-Олександр Олександрович 040712 E18 16.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Фінанси, банківська 
справа та страхування

142

4634151 Лилик Тетяна Ігорівна 42730672 BK 25.05.2012 
Диплом молодшого спеціаліста

Фінанси, банківська 
справа та страхування

144,2

4914171 Мисак Уляна Василівна 013519 E16 29.02.2016 Диплом 
молодшого спеціаліста

Фінанси, банківська 
справа та страхування

130,5



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 «15»  серпня 2018 року 
№ 411/К-С

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

4849783 Губська Ольга Вікторівна 35645300 HK 30.04.2009 
Диплом молодшого спеціаліста

Менеджмент 152,2

3753597 Майхер Ганна Михайлівна 047160 E18 26.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Менеджмент 140,2

4408854 Стронціцька Ганна Володимирівна 053279 E18 27.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Менеджмент 150



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 «15»  серпня 2018 року 
№ 411/К-С

192 Будівництво та цивільна 
інженерія Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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

4837857 Ващук Галина Сергіївна 21365028 KB 24.02.2003 
Диплом молодшого спеціаліста

Будівництво та 
цивільна інженерія

138,7

4460568 Лагно Михайло Михайлович 45723174 BK 28.06.2013 
Диплом молодшого спеціаліста

Будівництво та 
цивільна інженерія

124,2

4626132 Міджак Володимир Ярославович 050787 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Будівництво та 
цивільна інженерія

147

4580948 Сас Богдан Михайлович 991405 PT 02.05.1993 Диплом 
молодшого спеціаліста

Будівництво та 
цивільна інженерія

126,6

4716572 Сокол Дмитро Богданович 39347476 BK 24.06.2010 
Диплом молодшого спеціаліста

Будівництво та 
цивільна інженерія

124,6

4581187 Тишко Олег В`ячеславович 001210 ЗЛ 26.06.1994 Диплом 
молодшого спеціаліста

Будівництво та 
цивільна інженерія

131,4



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 «15»  серпня 2018 року 
№ 411/К-С

193 Геодезія та землеустрій Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

4657492 Котис Микола Андрійович 46444727 BK 05.03.2014 
Диплом молодшого спеціаліста

Геодезія та 
землеустрій

186

4953790 Рижок Наталія Русланівна 127368 E16 05.07.2016 Диплом 
молодшого спеціаліста

Геодезія та 
землеустрій

129,4



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 «15»  серпня 2018 року 
№ 411/К-С

201 Агрономія Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

4345077 Козирев Ігор Сергійович 040705 E18 16.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Агрономія 159



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 «15»  серпня 2018 року 
№ 411/К-С

242 Туризм Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

4825685 Кочмарська Ірина Дмитрівна 35640606 KB 20.03.2009 
Диплом молодшого спеціаліста

Туризм 184,4



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 «15»  серпня 2018 року 
№ 411/К-С

274 Автомобільний транспорт Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

4416910 Савків Іван Євгенович 092828 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Автомобільний 
транспорт

143,6


