
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Львівський  національний  аграрний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ДУБЛЯНИ

(населений пункт)

від «09» серпня 2021 року №219/К-С

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Львівський національний аграрний 
університет у 2021 році та рішення приймальної комісії від «09» серпня 2021 року, 
протокол №32,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 10 арк.

Ректор Володимир СНІТИНСЬКИЙ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 219/К-С

126 Інформаційні системи та технології Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9620048 926785
Юца Андрій Ярославович 080656 E17 30.06.2017 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0381132; 2021р. 
- 0381132

Інформаційні 
системи та  
технології

162,750

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 219/К-С

133 Галузеве машинобудування Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9050862 857745
Гриц Володимир Юрійович 069311 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0213617; 2021р. 
- 0300148

Галузеве 
машинобудування

147,250

2 9034677 857745
Никифорак Роман Ігорович 103462 E16 30.06.2016 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Галузеве 
машинобудування

148,625

3 10070161 857745
Савчин Олег Іванович 049365 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0210929; 2019р. 
- 0210929

Галузеве 
машинобудування

153,750

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 219/К-С

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9711562 839273
Гуменчук Володимир Юрійович 053365 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0261805; 2021р. 
- 0370079

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

128,500

2 9231838 839273
Комарницький Назарій Тарасович 094193 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0021354; 2019р. 
- 0021354

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

154,750
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 219/К-С

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9003631 832979
Григорович Ілля Васильович 078750 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0294212; 2019р. 
- 0294212

Будівництво та 
цивільна інженерія

137,250

2 9528530 832979
Жуковський Роман Ярославович 073255 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0037653; 2019р. 
- 0037653

Будівництво та 
цивільна інженерія

151,750

3 9981292 832979
Калник Іван Михайлович 066266 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0213479; 2019р. 
- 0213479

Будівництво та 
цивільна інженерія

137,500

4 9108000 832979
Подстрєл Валерія Олексіївна 072358 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0296410; 2021р. 
- 0321051

Будівництво та 
цивільна інженерія

150,000

4



5 9559687 832979
Романів Тетяна Богданівна 27892568 BK 02.07.2005 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0251305; 2021р. 
- 0251305

Будівництво та 
цивільна інженерія

143,250
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 219/К-С

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9381070 830074
Данилишин Ігор Васильович 107163 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0177079; 2019р. 
- 0261743

Геодезія та 
землеустрій

127,750

2 8799350 830074
Мисів Микола Володимирович 107166 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0177835; 2019р. 
- 0261445

Геодезія та 
землеустрій

141,750

6



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 219/К-С

201 Агрономія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10022833 834082
Івахів Назар Петрович 067485 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0213497; 2021р. 
- 0300165

Агрономія 150,500

2 10117116 834082
Коротун Володимир Олександрович 023902 E21 28.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0305381; 2019р. 
- 0305381

Агрономія 147,250

3 9621458 834082
Пахоляк Іван Васильович 069637 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0301835; 2019р. 
- 0301835

Агрономія 156,250

4 9840660 834082
Помірко Валентин Романович 069631 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0301702; 2021р. 
- 0381200

Агрономія 139,750

7



5 10158645 834082
Холява Павло Зенонович 35663519 BK 23.02.2009 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0395256; 2021р. 
- 0395256

Агрономія 170,000

6 9703923 834082
Хомич Назарій Іванович 069632 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0301622; 2019р. 
- 0301622

Агрономія 126,250

7 8870087 834082
Шередько Павло Ігорович 142973 E20 31.10.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0370563; 2021р. 
- 0370563

Агрономія 145,250

8



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 219/К-С

203 Садівництво та виноградарство Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10009120 834554
Попель Оксана Ростиславівна 003081 E21 03.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0057481; 2021р. 
- 0300085

Садівництво та 
виноградарство

148,500

9



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 219/К-С

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9564418 863647
Возний Мар`ян Юрійович 064653 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0076816; 2019р. 
- 0076816

Агроінженерія 143,250

2 9667900 863647
Козак Юрій Олегович 140521 E19 30.11.2019 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0276358; 2021р. 
- 0276358

Агроінженерія 116,500

3 8912519 863647
Медюк Давид Васильович 055146 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0298347; 2019р. 
- 0298347

Агроінженерія 153,000
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