
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 «31» жовтня 2019 року №482/К-С

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Львівський національний аграрний 
університет у 2019 році та рішення приймальної комісії від «31» жовтня 2019 року, 
протокол №42,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» грудня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 4 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 «31»  жовтня 2019 року 
№ 482/К-С

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6844466 Трусевич Тарас Володимирович 51103238 BK 24.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0139228 Фінанси, банківська 
справа та страхування

113,73

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 «31»  жовтня 2019 року 
№ 482/К-С

126 Інформаційні системи та 
технології Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6848119 Терех Ігор Андрійович 51103189 BK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0139266 Інформаційні системи 
та  технології

156,825

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 «31»  жовтня 2019 року 
№ 482/К-С

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

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6839240 Бахівський Ігор Ігорович 49841730 BK 26.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0308086 Будівництво та 
цивільна інженерія

141,831

6839179 Кулєба Мар`ян Васильович 51184915 BK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0085683 Будівництво та 
цивільна інженерія

143,769

6844441 Микита Юрій Михайлович 50547962 TE 23.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0173803 Будівництво та 
цивільна інженерія

127,959

6839349 Оксенюк Василь Володимирович 49775327 BK 26.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0242448 Будівництво та 
цивільна інженерія

117,402

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 «31»  жовтня 2019 року 
№ 482/К-С

274 Автомобільний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6839272 Сулим Остап Петрович 51163348 BK 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0178649 Автомобільний 
транспорт

191,097

4


