
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Львівський  національний  університет  природокористування 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ДУБЛЯНИ

(населений пункт)

від «12» вересня 2022 року №195/К-С

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Львівський національний університет 
природокористування у 2022 році та рішення приймальної комісії від «12» вересня 
2022 року, протокол №40,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «12» вересня 2022 року студентами 2 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 12 арк.

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

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Львівський 
національний 
університет 

природокористування

Додаток до наказу від «12»  вересня 2022 року 
№ 195/К-С

051 Економіка Державна Бакалавр Денна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11343514 108778
4

Боса Юлія Петрівна 017442 E18 19.04.2018 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0478618 Економіка 145,000

1



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Львівський 
національний 
університет 

природокористування

Додаток до наказу від «12»  вересня 2022 року 
№ 195/К-С

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Денна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10858019 102981
9

Басараб Діана Михайлівна 008942 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0325382 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

107,500

2 10497151 102981
9

Гера Денис Олегович 023933 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0268197 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

110,000

2



3 10537274 102981
9

Гураль Остап Романович 015836 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0115232 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

122,000

4 11095473 102981
9

Дзибик Володимир Ярославович 008946 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0286952 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

124,000

5 10538392 102981
9

Дзіковський Віталій Володимирович 015782 E21 19.03.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0099656 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

115,500

6 10858547 102981
9

Думанський Олександр Сергійович 008948 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0335661 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

125,000

7 10857999 102981
9

Ількович Денис Васильович 003888 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0363893; 2021р. - 
0049931

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

123,000

8 10531441 102981
9

Клісовський Дмитро Богданович 101176 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0280022 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

123,500

9 10860949 102981
9

Красіліч Андріана Андріївна 008964 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2019р. - 0231161 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

122,000

10 10556323 102981
9

Мегіс Ігор Степанович 023946 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0132023 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

114,500

11 10858023 102981
9

Моргун Любов Олександрівна 008951 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0341755 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

164,500

3



12 11340678 102981
9

Палюга Христина Іванівна 008957 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0220690 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

104,000

13 11067444 102981
9

Плитка Богдана Богданівна 008950 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0341956 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

139,500

14 10604642 102981
9

Приймачук Діана Анатоліївна 016440 E22 29.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0148864; 2022р. - 
0445759

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

159,000

4



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Львівський 
національний 
університет 

природокористування

Додаток до наказу від «12»  вересня 2022 року 
№ 195/К-С

073 Менеджмент Державна Бакалавр Денна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10756026 109205
8

Пилявка Назар Володимирович 028974 E22 01.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0343709 Менеджмент 148,000

2 11288744 109205
8

Слюсар Юрій Романович 018102 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0479631 Менеджмент 135,500

5



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Львівський 
національний 
університет 

природокористування

Додаток до наказу від «12»  вересня 2022 року 
№ 195/К-С

075 Маркетинг Державна Бакалавр Денна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10506185 102982
4

Лилик Орест Ігорович 006124 X22 01.07.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0351228 Маркетинг 165,000

6



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Львівський 
національний 
університет 

природокористування

Додаток до наказу від «12»  вересня 2022 року 
№ 195/К-С

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність Державна Бакалавр Денна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11080947 109207
6

Білаш Роман Богданович 072026 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0115431 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

121,500

2 10953106 109207
6

Корсакова Олександра Сергіївна 006867 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0092636 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

113,000

7



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Львівський 
національний 
університет 

природокористування

Додаток до наказу від «12»  вересня 2022 року 
№ 195/К-С

101 Екологія Державна Бакалавр Денна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10744179 109211
9

Кушнір Денис Романович 013303 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0282972 Екологія 159,500

2 11341226 109211
9

Хіч Любомир Ігорович 000669 E22 31.01.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0018949 Екологія 114,000

3 10744434 109211
9

Чорній Тарас Васильович 013298 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0350525 Екологія 121,500

8



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Львівський 
національний 
університет 

природокористування

Додаток до наказу від «12»  вересня 2022 року 
№ 195/К-С

126 Інформаційні системи та технології Державна Бакалавр Денна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10499299 109261
6

Балух Віталій Олегович 023872 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0380575 Інформаційні 
системи та  
технології

114,000

2 11080568 109261
6

Кухар Ростислав Ярославович 023874 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0352432 Інформаційні 
системи та  
технології

121,000

3 11309106 109261
6

Олійник Віталій Володимирович 029484 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0266599 Інформаційні 
системи та  
технології

119,000

9



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Львівський 
національний 
університет 

природокористування

Додаток до наказу від «12»  вересня 2022 року 
№ 195/К-С

133 Галузеве машинобудування Державна Бакалавр Денна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11328735 109262
4

Гамалюк Василь Васильович 020195 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2022р. - 0345321 Галузеве 
машинобудуван
ня

125,000
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Львівський 
національний 
університет 

природокористування

Додаток до наказу від «12»  вересня 2022 року 
№ 195/К-С

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Бакалавр Денна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10484962 109260
6

Малонос Данило Анатолійович 035619 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0171918 Автоматизація 
та комп`ютерно-
інтегровані 
технології

143,000

2 10955429 109260
6

Піх Данило Михайлович 072323 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0114421 Автоматизація 
та комп`ютерно-
інтегровані 
технології

120,500
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Львівський 
національний 
університет 

природокористування

Додаток до наказу від «12»  вересня 2022 року 
№ 195/К-С

201 Агрономія Державна Бакалавр Денна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11351990 109243
4

Оксентюк Денис Віталійович 044611 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0327219 Агрономія 124,500
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