
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 «28» жовтня 2022 року №347/К-С

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Львівський національний університет 
природокористування у 2022 році та рішення приймальної комісії від «28» жовтня 
2022 року, протокол №58,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «31» жовтня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 20 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 «28»  жовтня 2022 року 
№ 347/К-С

022 Дизайн/022.03 Дизайн середовища 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/ 

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 11639037 111220
7

Корецька Христина Ярославівна 29830875 BK 24.06.2006 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Дизайн 
середовища

126,000

2 11634706 111220
7

Либа Роксолана Богданівна 52699069 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн 
середовища

125,000

3 11642359 111220
7

Мартич Яна Василівна 52715470 BK 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн 
середовища

128,000

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 «28»  жовтня 2022 року 
№ 347/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/ 

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 11634740 111225
3

Матвіїшин Павло Васильович 53429880 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0150782 Облік і 
оподаткування

142,150

2



               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 «28»  жовтня 2022 року 
№ 347/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/ 

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 11637926 111226
0

Коваль Ярослав Русланович 53372467 AK 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0061489 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

135,700

3



               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 «28»  жовтня 2022 року 
№ 347/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/ 

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 11636296 111226
3

Бахновська Зоряна Віталіївна 52563508 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0490563 Менеджмент 132,750

2 11634809 111226
3

Кріль Ірина Андріївна 52865760 BK 31.12.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0490402 Менеджмент 137,250

4



3 11648993 111226
3

Мацько Назар Станіславович 52027017 BK 08.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2020р. - 0125168 Менеджмент 126,056

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 «28»  жовтня 2022 року 
№ 347/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/ 

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 11636236 111218
7

Зань Катерина Миколаївна 13548684 BK 21.06.2000 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Екологія 0,000

2 11635751 111218
7

Кобрин Галина Володимирівна 021948 BK 18.06.1997 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Екологія 0,000

3 11636532 111218
7

Коваль Оксана Ігорівна 22516862 BK 21.06.2003 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Екологія 0,000

6



4 11635991 111218
7

Кузик Мар`ян Мирославович 46419385 BK 30.05.2014 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Екологія 0,000

5 11646372 111218
7

Лапай Василь Васильович 48508370 BK 30.06.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Екологія 0,000

6 11651640 111218
7

Наконечна Олена Володимирівна 49941368 TE 24.06.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Екологія 0,000

7 11636425 111218
7

Орлов Орест Олегович 50474344 BK 21.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Екологія 0,000

8 11654143 111218
7

Поглод Мар`яна Ігорівна 17898156 BK 22.06.2002 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Екологія 0,000

9 11637345 111218
7

Хрип`як Галина Богданівна 11518625 BK 22.05.1999 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Екологія 0,000

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 «28»  жовтня 2022 року 
№ 347/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/ 

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 11638215 111216
4

Зрайло Мирослава Пилипівна 793232 A 20.06.1992 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Галузеве 
машинобудуван
ня

0,000

2 11653689 111216
4

Собечко Любомир Михайлович 50433020 BK 27.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Галузеве 
машинобудуван
ня

0,000

3 11653705 111216
4

Сютик Орест Орестович 51104822 BK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Галузеве 
машинобудуван
ня

0,000

8



4 11642044 111216
4

Харлов Роман Олексійович 49951458 BK 30.06.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Галузеве 
машинобудуван
ня

0,000

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 «28»  жовтня 2022 року 
№ 347/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/ 

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 11636034 111180
8

Лаврик Василь Іванович 37961247 BK 28.05.2010 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

2 11640883 111180
8

Лесковець Владислав Миколайович 53326431 PB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

10



               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 «28»  жовтня 2022 року 
№ 347/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/ 

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 11646896 111216
8

Бабич Станіслав Володимирович 46418428 BK 30.05.2014 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Автоматизація 
та комп`ютерно-
інтегровані 
технології

0,000

2 11654073 111216
8

Зубач Ганна Ярославівна 24752421 BK 21.06.2004 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Автоматизація 
та комп`ютерно-
інтегровані 
технології

0,000

11



3 11645178 111216
8

Косовський Володимир Петрович 18619967 PB 20.06.2002 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Автоматизація 
та комп`ютерно-
інтегровані 
технології

0,000

4 11634950 111216
8

Трухан Христина Романівна 49949542 BK 30.06.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Автоматизація 
та комп`ютерно-
інтегровані 
технології

0,000

12



               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 «28»  жовтня 2022 року 
№ 347/К-С

192 Будівництво та цивільна інженерія 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/ 

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 11633373 111125
4

Демчук Василь Романович 42410039 PB 12.05.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

2 11631309 111125
4

Перун Андріана Андріївна 52123141 BK 31.12.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

13



               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 «28»  жовтня 2022 року 
№ 347/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/ 

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 11648244 111219
1

Базюк Юрій Романович 50521808 BK 22.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Геодезія та 
землеустрій

0,000

2 11653866 111219
1

Онишко Андрій Ігорович 44890396 BK 02.06.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Геодезія та 
землеустрій

0,000

3 11635560 111219
1

Пелех Юлія Юріївна 52691685 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Геодезія та 
землеустрій

0,000

14



               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 «28»  жовтня 2022 року 
№ 347/К-С

201 Агрономія 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/ 

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 11637624 111217
9

Комарова Олена Михайлівна 52684086 BK 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 0,000

15



               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 «28»  жовтня 2022 року 
№ 347/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/ 

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 11637888 111204
8

Гарасим Назар Степанович 50923381 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 0,000

2 11638390 111204
8

Гарасим Роман Степанович 51971824 BK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 0,000

3 11642189 111204
8

Гриниха Василь Богданович 010859 ДB 30.06.1995 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Агроінженерія 0,000

16



4 11646325 111204
8

Попадюк Андрій Васильович 48508414 BK 30.06.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агроінженерія 0,000

17



               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 «28»  жовтня 2022 року 
№ 347/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/ 

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 11634795 111220
9

Гулаєвич Діана Андріївна 53455616 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0084229 Туризм 142,600

18



               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 «28»  жовтня 2022 року 
№ 347/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/ 

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 11635326 111191
5

Весна Олег Васильович 002839 ЗЖ 27.06.1995 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Автомобільний 
транспорт

0,000

2 11636093 111191
5

Вовчко Олег Андрійович 50643909 BK 30.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Автомобільний 
транспорт

0,000

3 11648709 111191
5

Кисляк Денис Юрійович 52715371 BK 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автомобільний 
транспорт

0,000

19



4 11648727 111191
5

Мигаль Василь Романович 15405634 BK 22.06.2001 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Автомобільний 
транспорт

0,000

5 11641887 111191
5

Шукост Максим Миколайович 49249194 BK 30.06.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Автомобільний 
транспорт

0,000
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