
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 №217/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 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 «09»  серпня 2021 року 
№ 217/К-С

101 Екологія 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 9441815 834306

Ващишин Андрій Ігорович 52000702 BK 30.01.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0278909; 2019р. 
- 0278909; 
2020р. - 
0368819

Екологія 160,326

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 
№ 217/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 8795518 816646

Гладан Денис Тарасович 52686264 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0140278; 2021р. 
- 0140278; 
2021р. - 
0140278

Інформаційні 
системи та  
технології

142,902

2 9309647 816646

Горошко Віталій Олексійович 40273479 TE 28.05.2011 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0305928; 2021р. 
- 0305928; 
2021р. - 
0305928

Інформаційні 
системи та  
технології

147,492

3 10032448 816646

Ільницька Яна Іванівна 51959628 XA 24.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0104288; 2020р. 
- 0104288; 
2020р. - 
0104288

Інформаційні 
системи та  
технології

152,541

2



4 9009960 816646
Мацюк Степан Михайлович 40316468 BK 28.05.2011 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Інформаційні 
системи та  
технології

159,987

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 217/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 9017678 863079

Возняк Марко Ігорович 52703087 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0069696; 2021р. 
- 0069696; 
2021р. - 
0069696

Галузеве 
машинобудування

127,397

2 9021826 863079

Грех Ростислав Орестович 48036221 BK 31.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0013058; 2021р. 
- 0013058; 
2021р. - 
0013058

Галузеве 
машинобудування

149,922

3 10141747 863079

Івановський Назар Андрійович 52039045 BK 08.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0318612; 2020р. 
- 0318612; 
2020р. - 
0318612

Галузеве 
машинобудування

134,264

4



4 9526892 863079

Ковць Роман Іванович 52704540 BK 28.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0169091; 2021р. 
- 0169091; 
2021р. - 
0169091

Галузеве 
машинобудування

140,758

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 217/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 9159700 855104

Гримут Богдан Миколайович 52759509 AK 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0255692; 2021р. 
- 0255692; 
2021р. - 
0255692

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

134,313

2 10124461 855104

Фаринович Олег Григорович 49880257 PB 30.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0382718; 2021р. 
- 0382718; 
2021р. - 
0382718

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

127,813

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 
№ 217/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 9758440 822822

Куликовець Юрій Ярославович 52691252 BK 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0233805; 2021р. 
- 0233805; 
2021р. - 
0233805

Будівництво та 
цивільна інженерія

169,013

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 217/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 9170247 871221

Андрес Роман Михайлович 52034090 BK 08.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0066380; 2020р. 
- 0066380; 
2020р. - 
0066380

Геодезія та 
землеустрій

183,787

2 9119335 871221

Бучок Назарій Андрійович 52711779 BK 23.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0354591; 2021р. 
- 0354591; 
2021р. - 
0354591

Геодезія та 
землеустрій

199,313

3 9829148 871221

Ярчак Оксана Володимирівна 46619683 BK 30.05.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0014663; 2021р. 
- 0014663; 
2021р. - 
0014663

Геодезія та 
землеустрій

192,474

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 
№ 217/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 9227731 850597

Боднар Остап Михайлович 52705587 BK 15.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0091564; 2021р. 
- 0091564; 
2021р. - 
0091564

Агрономія 137,541

2 10134949 850597

Закаляк Галина Федорівна 52003087 BK 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0306558; 2020р. 
- 0306558; 
2020р. - 
0306558

Агрономія 129,946

3 9090967 850597

Киселюк Артем Віталійович 52408270 BA 31.05.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0369432; 2021р. 
- 0369432; 
2021р. - 
0369432

Агрономія 128,359

9



4 9683792 850597

Мангушов Ян Віталійович 52578972 HK 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0134739; 2021р. 
- 0134739; 
2021р. - 
0134739

Агрономія 130,050

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 217/К-С

202 Захист і карантин рослин 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 9234234 879736

Гайдучик Ілона Володимирівна 52715333 BK 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0354843; 2021р. 
- 0354843; 
2021р. - 
0354843

Захист і карантин 
рослин

150,234

2 9608070 879736

Петер Юліанна Борисівна 51778788 AK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0026351; 2020р. 
- 0300404; 
2020р. - 
0300404

Захист і карантин 
рослин

136,500

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 217/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 9577635 871772

Булеза Юрій Васильович 52748809 AK 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0058768; 2021р. 
- 0058768; 
2021р. - 
0058768

Садівництво та 
виноградарство

137,645

2 9349504 871772

Вознюк Владислав Леонідович 51940326 BC 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0289154; 2020р. 
- 0289154; 
2021р. - 
0336504

Садівництво та 
виноградарство

135,460

3 9983024 871772

Замчала Олег Васильович 52038387 BK 08.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0073788; 2020р. 
- 0073788; 
2020р. - 
0073788

Садівництво та 
виноградарство

155,540
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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 
№ 217/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 9788704 855512

Малетич Іван Ігорович 52686781 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0161602; 2021р. 
- 0161602; 
2021р. - 
0161602

Агроінженерія 139,884

2 9588849 855512

Потопило Максим Іванович 52031509 BK 08.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0111720; 2020р. 
- 0111720; 
2020р. - 
0111720

Агроінженерія 153,719
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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 
№ 217/К-С

274 Автомобільний транспорт 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 9861568 822823

Батько Денис Ігорович 52000063 BK 31.05.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0245508; 2021р. 
- 0245508; 
2020р. - 
0348162

Автомобільний 
транспорт

125,460
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