
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 «18» серпня 2018 року №414/К-С

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Львівський національний аграрний 
університет у 2018 році та рішення приймальної комісії від «18» серпня 2018 року, 
протокол №20,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за державним (регіональним) замовленням згідно з додатком.
      Додаток: на 2 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 «18»  серпня 2018 року 
№ 414/К-С

051 Економіка Державна Магістр Денна 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

3702209 Добровольський Сергій Михайлович 109731 B18 27.06.2018 Диплом 
бакалавра

Економіка 267,5

3607585 Юрченко Тарас Володимирович 161233 B18 27.06.2018 Диплом 
бакалавра

Економіка 330,9



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 «18»  серпня 2018 року 
№ 414/К-С

292 Міжнародні економічні 
відносини Державна Магістр Денна 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

3653021 Білявський Юрій Тарасович 113132 B18 27.06.2018 Диплом 
бакалавра

Міжнародні 
економічні відносини

320,6

3914674 Вавринів Христина Богданівна 161228 B18 27.06.2018 Диплом 
бакалавра

Міжнародні 
економічні відносини

352

3801534 Мірошниченко Юлія Ігорівна 113120 B18 27.06.2018 Диплом 
бакалавра

Міжнародні 
економічні відносини

301,3

3673071 Теличко Наталія Михайлівна 190891 B18 27.06.2018 Диплом 
бакалавра

Міжнародні 
економічні відносини

323,8


