
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 «30» серпня 2019 року №293/К-С

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Львівський національний аграрний 
університет у 2019 році та рішення приймальної комісії від «30» серпня 2019 року, 
протокол №33,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 5 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 «30»  серпня 2019 року 
№ 293/К-С

073 Менеджмент Державна Магістр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6714200 Савчак Оксана Іванівна 120698 B19 27.06.2019 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 256,4

6057289 Строцяк Ірина Романівна 120693 B19 27.06.2019 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 284,1

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 «30»  серпня 2019 року 
№ 293/К-С

101 Екологія Державна Магістр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6749508 Таратула Юрій Романович 003780 HX 21.07.1998 Диплом 
спеціаліста

Екологія 252,5
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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 «30»  серпня 2019 року 
№ 293/К-С

192 Будівництво та цивільна 
інженерія Державна Магістр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5663831 Гончар Віктор Миколайович 23173874 PH 26.06.2003 Диплом 
бакалавра

Будівництво та 
цивільна інженерія

255,5
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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 «30»  серпня 2019 року 
№ 293/К-С

193 Геодезія та землеустрій Державна Магістр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5835387 Яцик Іванна Іванівна 072062 B17 30.06.2017 Диплом 
бакалавра

Геодезія та 
землеустрій

300,4

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 «30»  серпня 2019 року 
№ 293/К-С

201 Агрономія Державна Магістр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5680783 Кіш Ігор Михайлович 43816786 BK 01.06.2012 
Диплом бакалавра

Агрономія 251,2

6475605 Ковальов Владислав Русланович 156507 B19 27.06.2019 Диплом 
бакалавра

Агрономія 249,6
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