
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 «13» вересня 2018 року №496/К-С

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Львівський національний аграрний 
університет у 2018 році та рішення приймальної комісії від «13» вересня 2018 року, 
протокол №27,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «13» вересня 2018 року студентами 1 курсу заочної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 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 «13»  вересня 2018 року 
№ 496/К-С

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

4718796 Шукатко Володимир Іванович 143776 E17 24.11.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

156,7



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 «13»  вересня 2018 року 
№ 496/К-С

202 Захист і карантин рослин Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

4820089 Климкович Ігор Тарасович 026727 E15 30.06.2015 Диплом 
молодшого спеціаліста

Захист і карантин 
рослин

128,8



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 «13»  вересня 2018 року 
№ 496/К-С

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

4712234 Деменчук Павло Васильович 21536409 BK 25.06.2003 
Диплом молодшого спеціаліста

Агроінженерія 133,4

4907039 Козар Василь Богданович 054799 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Агроінженерія 156,8

4725255 Литвин Олег Олегович 143740 E17 24.11.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

Агроінженерія 125,2

4816765 Трач Роман Богданович 054485 E18 02.07.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Агроінженерія 129


