
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Львівський національний університет імені Івана Франка

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ЛЬВІВ

(населений пункт)

від «06» серпня 2019 року №1694

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Львівський національний університет імені 
Івана Франка у 2019 році та рішення приймальної комісії від «06» серпня 2019 
року, протокол №23,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Ректор Мельник В.П.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 1694

241 Готельно-ресторанна 
справа Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5869610 Крупська Маргарита Олександрівна 38038158 HP 28.05.2010 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0326331 Готельно-ресторанна 
справа

158,865

6130420 Салдан Ернест Зорянович 51172024 BK 28.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0136773 Готельно-ресторанна 
справа

155,754

5490914 Сироїшко Назар Тарасович 50492216 BK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0239571 Готельно-ресторанна 
справа

126,378

5770537 Тростинська Вікторія Романівна 51177314 BK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0236099 Готельно-ресторанна 
справа

184,824

6532264 Фірман Ілона Миколаївна 51166918 BK 28.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0019014 Готельно-ресторанна 
справа

147,237

5957616 Хомік Олена Володимирівна 51195392 BK 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0292843 Готельно-ресторанна 
справа

169,585
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 1694

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

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5485996 Васильченко Софія Євгенівна 50938198 TA 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0103703 Туристична діяльність 150,501
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