
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 №1703

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 денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 5 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 
№ 1703

051 Економіка Державна Бакалавр Денна 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

6574438 Москв`як Андріана Петрівна 137142 E19 12.07.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0178494 Економічна аналітика 
та бізнес-статистика

287

1



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 
№ 1703

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Денна 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

6458324 Бабурнич Наталія Іванівна 055820 E19 01.07.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0116110 Облік, аудит і 
оподаткування

267

6297441 Нестер Діана Михайлівна 101613 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0067818 Облік, аудит і 
оподаткування

243

6567866 Пугач Наталія Олександрівна 115946 E19 26.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0352206 Облік, аудит і 
оподаткування

286

2



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 
№ 1703

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Бакалавр Денна 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

6354289 Гарасимович Марта Андріївна 135208 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0192221 Фінанси, банківська 
справа та страхування

317

6568826 Єрмолаєва Аліна Олександрівна 135783 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0067428 Фінанси, банківська 
справа та страхування

266

6376858 Кагуй Юлія Ігорівна 135210 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0191124 Фінанси, банківська 
справа та страхування

262

3



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 
№ 1703

073 Менеджмент Державна Бакалавр Денна 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

6313262 Демків Олег Васильович 081131 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0015643 Менеджмент 
організацій і 
адміністрування

304

6675082 Квашук Ілля Григорович 047215 E19 29.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0261413 Менеджмент 
організацій і 
адміністрування

310

6368658 Морозова Ксенія Геннадіївна 135198 E19 29.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0173147 Менеджмент 
організацій і 
адміністрування

295

6321316 Сохацька Анастасія Олександрівна 014456 E19 28.02.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0400269 Менеджмент 
організацій і 
адміністрування

287

4



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 
№ 1703

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Бакалавр Денна 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

6359725 Музика Максим Сергійович 101612 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0067763 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

252

6373936 Потапов Андрій Юрійович 085104 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0264477 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

267

6375311 Тимочко Святослав Євгенович 135168 E19 29.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0191718 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

279

5


