
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 «29» жовтня 2018 року №603/К-С

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Львівський національний аграрний 
університет у 2018 році та рішення приймальної комісії від «29» жовтня 2018 року, 
протокол №32,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» листопада 2018 року студентами 3 курсу заочної форми 
навчання за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб 
згідно з додатком.
      Додаток: на 5 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 «29»  жовтня 2018 року 
№ 603/К-С

051 Економіка 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

5200996 Шевчук Анна Григорівна 256282 12ДCK 14.02.2014 
Диплом спеціаліста

Економіка 0



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 «29»  жовтня 2018 року 
№ 603/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

5192254 Лютий Олег Романович 42785686 BK 26.05.2012 
Диплом бакалавра

Будівництво та 
цивільна інженерія

0

5192248 Павлишин Назар-Павло Андрійович 11021359 MB 26.04.2013 
Диплом бакалавра

Будівництво та 
цивільна інженерія

0

5201293 Пробко Борис Ілліч 726574 PB 16.06.1988 Диплом 
спеціаліста

Будівництво та 
цивільна інженерія

0

5192243 Тузяк Павло Тарасович 43685913 BK 05.06.2012 
Диплом бакалавра

Будівництво та 
цивільна інженерія

0



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 «29»  жовтня 2018 року 
№ 603/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

5192239 Лютий Олег Романович 42785686 BK 26.05.2012 
Диплом бакалавра

Геодезія та 
землеустрій

0

5192234 Павлишин Назар-Павло Андрійович 11021359 MB 26.04.2013 
Диплом бакалавра

Геодезія та 
землеустрій

0

5192232 Тузяк Павло Тарасович 43685913 BK 05.06.2012 
Диплом бакалавра

Геодезія та 
землеустрій

0



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 «29»  жовтня 2018 року 
№ 603/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

5200986 Бутляр Ігор Олександрович 47609553 BK 30.06.2014 
Диплом бакалавра

Агрономія 0

5200473 Колодій Тарас Іванович 12679911 BK 07.07.2000 
Диплом спеціаліста

Агрономія 0

5198920 Матківський Роман Миколайович 45494452 BK 27.06.2013 
Диплом бакалавра

Агрономія 0

5200970 Фоїна Михайло Ростиславович 41885046 KB 08.02.2012 
Диплом бакалавра

Агрономія 0



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 «29»  жовтня 2018 року 
№ 603/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

5198173 Чипак Юрій Ярославович 39366684 BK 21.06.2010 
Диплом бакалавра

Автомобільний 
транспорт

0


