
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 «29» жовтня 2021 року №421/К-С

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Львівський національний аграрний 
університет у 2021 році та рішення приймальної комісії від «29» жовтня 2021 року, 
протокол №47,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» листопада 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 14 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 «29»  жовтня 2021 року 
№ 421/К-С

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 10288041 878355
Чепіль Оксана Романівна 066358 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0058151; 2021р. 
- 0300460

Облік і 
оподаткування

140,750

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 «29»  жовтня 2021 року 
№ 421/К-С

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 10287309 856080
Блащук Олександра Олександрівна 055780 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0116619; 2020р. 
- 0116619

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

130,750

2 10287269 856080
Брус Юлія Богданівна 055776 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0116729; 2020р. 
- 0116729

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

147,000

3 10287478 856080
Дмитрик Леся Русланівна 055787 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0170993; 2019р. 
- 0170993

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

150,500

4 10287328 856080
Дубина Наталія Петрівна 055774 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0115741; 2020р. 
- 0115741

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

120,500

2



5 10287487 856080
Дудій Юрій Віталійович 055779 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0115254; 2020р. 
- 0115254

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

126,500

6 10287578 856080
Дутка Юлія Дмитрівна 055791 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0204131; 2019р. 
- 0204131

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

147,500

7 10287297 856080
Кириченко Вікторія Олександрівна 055782 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0115576; 2020р. 
- 0115576

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

166,000

8 10287349 856080
Королев`ят Денис Володимирович 055778 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0115856; 2020р. 
- 0115856

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

128,250

9 10287333 856080
Онуфрак Марія Дмитрівна 055871 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0115196; 2020р. 
- 0115196

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

131,000

10 10288501 856080
Романів Діана Василівна 055874 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0115524; 2020р. 
- 0115524

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

159,000

11 10287669 856080
Старунчак Марія Мирославівна 055873 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0115471; 2020р. 
- 0115471

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

139,000

3



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 «29»  жовтня 2021 року 
№ 421/К-С

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 10284989 868929
Вишинський Юрій Володимирович 115234 E15 27.06.2015 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0353166; 2021р. 
- 0353166

Менеджмент 133,250

2 10287544 868929
Легінь Михайло Ігорович 006327 E21 10.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0319674; 2018р. 
- 0319674

Менеджмент 132,750

3 10287850 868929
Микита Тарас Михайлович 079210 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0176780; 2020р. 
- 0176780

Менеджмент 133,250

4



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 «29»  жовтня 2021 року 
№ 421/К-С

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 10286718 874866
Ніколін Роман Іванович 011828 E21 17.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0257424; 2019р. 
- 0257424

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

134,500

5



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 «29»  жовтня 2021 року 
№ 421/К-С

081 Право Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 10290389 869192
Цап Ліана Михайлівна 060419 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0040222; 2019р. 
- 0040222

Право 151,000

2 10287535 869192
Якубів Анна Юріївна 055861 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0230917; 2019р. 
- 0230917

Право 159,750

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 «29»  жовтня 2021 року 
№ 421/К-С

101 Екологія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 10287021 873378
Голубенко Вікторія Юріївна 065808 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0054077; 2019р. 
- 0054077

Екологія 135,500

7



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 «29»  жовтня 2021 року 
№ 421/К-С

133 Галузеве машинобудування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 10286717 863640
Відливаний Ілля Петрович 026314 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0088459; 2019р. 
- 0088459

Галузеве 
машинобудування

149,750

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 «29»  жовтня 2021 року 
№ 421/К-С

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 10288705 832804
Мажак Назар Степанович 053356 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0126566; 2019р. 
- 0261945

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

139,500

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 «29»  жовтня 2021 року 
№ 421/К-С

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 10286713 832980

Білокур Марко Ігорович 078018 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0261818; 2019р. 
- 0261818

Автоматизація та 
комп`ютерно-
інтегровані 
технології

133,750

10



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 «29»  жовтня 2021 року 
№ 421/К-С

193 Геодезія та землеустрій Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 10286704 957707
Заремба Яна Іванівна 107164 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0263035; 2019р. 
- 0263035

Геодезія та 
землеустрій

158,750

11



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 «29»  жовтня 2021 року 
№ 421/К-С

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 10274255 957686
Горошко Василь Васильович 047771 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0146097; 2018р. 
- 0146097

Агроінженерія 152,750
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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 «29»  жовтня 2021 року 
№ 421/К-С

242 Туризм Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 10288235 877190
Фелів Софія Богданівна 007886 E21 10.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0262676; 2020р. 
- 0365688

Туризм 163,250

13



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 «29»  жовтня 2021 року 
№ 421/К-С

274 Автомобільний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 10287039 926795
Лучишин Богдан Андрійович 101190 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0019175; 2018р. 
- 0019175

Автомобільний 
транспорт

140,750

2 10288513 926795
Сало Василь Михайлович 101241 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0208583; 2018р. 
- 0208583

Автомобільний 
транспорт

158,500
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