
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Державний  вищий  навчальний  заклад  "Національний  лісотехнічний  

університет 
(найменування закладу освіти)

 України" 

НАКАЗ
ЛЬВІВ

(населений пункт)

від «09» серпня 2021 року №С-330

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний вищий навчальний заклад 
"Національний лісотехнічний університет України" у 2021 році та рішення 
приймальної комісії від «09» серпня 2021 року, протокол №22,

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 13 арк.

Ректор Володимир ЗАГОРСЬКИЙ
(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
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Національний лісотехнічний 
університет України"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ С-330

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 9486970 845695

Судніцина Олена Сергіївна 52654866 XM 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0215411; 2021р. 
- 0215411; 
2021р. - 
0215411

Екологія 153,928
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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
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Національний лісотехнічний 
університет України"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ С-330

122 Комп'ютерні науки 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 9027912 855075

Вольчак Олексій Леонідович 50492288 BK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2018р. - 
0198710; 2018р. 
- 0198710; 
2018р. - 
0198710

Комп’ютерні науки 173,706

2 9589422 855075

Мандат Віталій Романович 52040326 BK 08.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0102100; 2020р. 
- 0323088; 
2020р. - 
0323088

Комп’ютерні науки 171,564
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3 8714347 855075

Чопик Артур Володимирович 52407526 BA 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0310408; 2021р. 
- 0310408; 
2021р. - 
0310408

Комп’ютерні науки 137,292

4 9886936 855075

Швайдер Андрій Андрійович 52703102 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0070571; 2021р. 
- 0070571; 
2021р. - 
0070571

Комп’ютерні науки 137,853

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
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Національний лісотехнічний 
університет України"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ С-330

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 9587494 850726

Хмілевський Ростислав Євгенович 52707695 BK 18.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0332616; 2021р. 
- 0332616; 
2021р. - 
0332616

Інформаційні 
системи та 
технології

179,105
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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
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Національний лісотехнічний 
університет України"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ С-330

131 Прикладна механіка 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 9520873 841170

Жила Борис Богданович 52706384 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0118538; 2021р. 
- 0118538; 
2021р. - 
0118538

Промисловий 
інжиніринг

155,768
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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
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Національний лісотехнічний 
університет України"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ С-330

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані 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 8803372 853272

Легедза Богдан Іванович 52027202 BK 08.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0096453; 2020р. 
- 0096453; 
2020р. - 
0096453

Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

137,936

2 10177156 853272

Мідянко Ігор Сергійович 52758549 AK 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0051564; 2021р. 
- 0051564; 
2021р. - 
0051564

Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

127,231
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3 10095219 853272

Романчук Ростислав Романович 52691178 BK 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0366413; 2021р. 
- 0366413; 
2021р. - 
0366413

Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

141,647

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
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Національний лісотехнічний 
університет України"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ С-330

183 Технології захисту навколишнього 
середовища 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 10114253 873014

Попелюк Олександр Олександрович 52380504 BA 20.05.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0162122; 2021р. 
- 0162122; 
2021р. - 
0162122

Технології захисту 
навколишнього 
середовища

149,042
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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
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Національний лісотехнічний 
університет України"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ С-330

205 Лісове господарство 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 9614997 837227

Засухін Андрій Русланович 51782422 AK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0135279; 2021р. 
- 0135279; 
2021р. - 
0135279

Лісове господарство 153,802

2 9903438 837227

Нехай Денис Сергійович 52204475 BC 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0378657; 2021р. 
- 0378657; 
2021р. - 
0378657

Лісове господарство 144,990
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3 8825767 837227

Павлів Анастасія Василівна 52703412 BK 23.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0254540; 2021р. 
- 0254540; 
2021р. - 
0254540

Лісове господарство 194,503

4 9882616 837227

Семенюк Юрій Юрійович 51782295 AK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0363227; 2020р. 
- 0363227; 
2020р. - 
0363227

Лісове господарство 153,823

5 9974831 837227

Яцишинець Михайло Ярославович 51907076 BA 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0289331; 2020р. 
- 0289331; 
2021р. - 
0302862

Лісове господарство 128,729
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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
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Національний лісотехнічний 
університет України"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ С-330

205 Лісове господарство 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 8969248 874565

Шкварок Андрій Іванович 52564662 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0266388; 2021р. 
- 0266388; 
2021р. - 
0266388

Лісова інженерія 131,611
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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
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Національний лісотехнічний 
університет України"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ С-330

206 Садово-паркове господарство 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 8762669 825990

Аннюк Алла Михайлівна 17909060 BK 22.06.2002 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0376818; 2021р. 
- 0376818; 
2021р. - 
0376818

Садово-паркове 
господарство

166,110

2 9220170 825990

Дацків Олеся Іванівна 006260 AC 14.06.1991 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

2021р. - 
0381404; 2021р. 
- 0381404; 
2021р. - 
0381404

Садово-паркове 
господарство

149,152
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3 9120403 825990

Цірута Константин Олександрович 52203418 BC 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0226069; 2021р. 
- 0226069; 
2021р. - 
0226069

Садово-паркове 
господарство

139,159
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