
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Львівський національний аграрний університет

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ДУБЛЯНИ

(населений пункт)

від «10» серпня 2019 року №277/К-С

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Львівський національний аграрний 
університет у 2019 році та рішення приймальної комісії від «10» серпня 2019 року, 
протокол №29,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 9 арк.

Ректор Снітинський В.В.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «10»  серпня 2019 року 
№ 277/К-С

101 Екологія Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6660534 Венгрин Іван Тарасович 43460372 BA 05.06.2012 
Диплом бакалавра

Екологія 316

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «10»  серпня 2019 року 
№ 277/К-С

133 Галузеве 
машинобудування Державна Магістр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6738148 Мацелюх Степан Іванович 017082 B19 30.04.2019 Диплом 
бакалавра

Галузеве 
машинобудування

270

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «10»  серпня 2019 року 
№ 277/К-С

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6411386 Дискант Максим Михайлович 169271 B19 27.06.2019 Диплом 
бакалавра

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

310,7

5409633 Закота Андрій Сергійович 017070 B19 30.04.2019 Диплом 
бакалавра

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

300

6705069 Турчак Михайло Олегович 011907 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

304,6

3



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «10»  серпня 2019 року 
№ 277/К-С

192 Будівництво та цивільна 
інженерія Державна Магістр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6744529 Владика Олег Юрійович 45837803 BK 30.06.2013 
Диплом бакалавра

Будівництво та 
цивільна інженерія

308,3

6351844 Вовк Тарас Петрович 017037 B19 30.04.2019 Диплом 
бакалавра

Будівництво та 
цивільна інженерія

325

5832151 Гапун Володимир Андрійович 100760 B18 27.06.2018 Диплом 
бакалавра

Будівництво та 
цивільна інженерія

321,4

5419318 Мазур Ольга Степанівна 018504 B18 30.04.2018 Диплом 
бакалавра

Будівництво та 
цивільна інженерія

330,4

5675141 Олійник Назарій Олексійович 021063 B16 31.03.2016 Диплом 
бакалавра

Будівництво та 
цивільна інженерія

336

4



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «10»  серпня 2019 року 
№ 277/К-С

193 Геодезія та землеустрій Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6497708 Грабовенська Марія Зіновіївна 43751601 BA 30.07.2012 
Диплом бакалавра

Геодезія та 
землеустрій

318,3

5442711 Григорук Наталія Миколаївна 017050 B19 30.04.2019 Диплом 
бакалавра

Геодезія та 
землеустрій

293,5

5405064 Кульчицький Назарій Богданович 28633571 BK 30.06.2006 
Диплом магістра

Геодезія та 
землеустрій

316,4

5



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «10»  серпня 2019 року 
№ 277/К-С

201 Агрономія Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5478005 Антох Роман Іванович 018723 B19 30.04.2019 Диплом 
бакалавра

Агрономія 278,6

5490353 Кочукова Наталія Геннадіївна 130999 B17 30.06.2017 Диплом 
бакалавра

Агрономія 289,9

6722344 Музичук Владислав Романович 114150 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Агрономія 304,8

5682719 Тимань Олег Ярославович 47607442 BK 30.06.2014 
Диплом бакалавра

Агрономія 302

6707165 Ярусевич Маркіян Михайлович 28080915 BK 15.07.2005 
Диплом бакалавра

Агрономія 266,9
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «10»  серпня 2019 року 
№ 277/К-С

203 Садівництво та 
виноградарство Державна Магістр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6748198 Тягло Василь Степанович 099270 B18 27.06.2018 Диплом 
бакалавра

Садівництво та 
виноградарство

280,3

7



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «10»  серпня 2019 року 
№ 277/К-С

208 Агроінженерія Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5408348 Гречаник Ігор Тадейович 009593 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Агроінженерія 290,8

6359825 Кочкодан Олег Богданович 012539 B18 28.02.2018 Диплом 
бакалавра

Агроінженерія 276,9

5405804 Кудла Віктор Олександрович 012165 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Агроінженерія 304,3

5837448 Мотуз Назарій Володимирович 009580 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Агроінженерія 274

8



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «10»  серпня 2019 року 
№ 277/К-С

274 Автомобільний транспорт Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6361116 Лозинський Михайло Андрійович 183090 B19 27.06.2019 Диплом 
бакалавра

Автомобільний 
транспорт

295,1

9


