
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 №604/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 2 курсу заочної форми 
навчання за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб 
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 «29»  жовтня 2018 року 
№ 604/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

5200523 Бенцак Роман Олегович 45635829 BK 06.07.2013 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Менеджмент 0

5200528 Олійник Роман Васильович 46772948 BH 31.05.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Менеджмент 0

5201249 Фіночко Володимир Володимирович 46812619 XE 01.06.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Менеджмент 0



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
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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 
№ 604/К-С

133 Галузеве 
машинобудування 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

5197785 Вержбітський Андрій Олександрович 15110835 XM 22.06.2001 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Галузеве 
машинобудування

0


