
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 «10» серпня 2021 року №C-335

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 «10» серпня 2021 року, протокол №23,

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 6 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 «10»  серпня 2021 року 
№ C-335

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 9434937 846431
Заваринська Роксолана Романівна 110559 E21 06.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0194082; 2019р. 
- 0194082

Комп’ютерні науки 135,290

1



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 «10»  серпня 2021 року 
№ C-335

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 9942305 827834
Тереняк Людмила Ярославівна 077003 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0305496; 2021р. 
- 0305496

Інформаційні 
системи та 
технології

165,275

2



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 «10»  серпня 2021 року 
№ C-335

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 10181085 927166
Мельник Роман Ігорович 143306 E20 30.11.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0191404; 2021р. 
- 0191404

Технічний сервіс 147,250

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 «10»  серпня 2021 року 
№ C-335

133 Галузеве машинобудування 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 8732121 842456
Гасинець Дмитро Васильович 091918 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0221102; 2019р. 
- 0221102

Галузеве 
машинобудування

159,325

2 9850552 842456
Павлів Богдан Михайлович 101172 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0216627; 2019р. 
- 0216627

Галузеве 
машинобудування

167,250

4



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 «10»  серпня 2021 року 
№ C-335

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 9555351 874566
Гаврилюк Богдан Григорович 107289 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0225048; 2021р. 
- 0225048

Лісове господарство 129,530

2 9842817 874566
Горбань Сергій Васильович 110572 E21 09.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0371065; 2021р. 
- 0371065

Лісове господарство 123,660

3 9710977 874566
Козій Володимир Іларіонович 070416 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0222291; 2019р. 
- 0222291

Лісове господарство 152,750

4 10190712 874566
Колодяжний Дмитро Сергійович 107293 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0110167; 2021р. 
- 0243941

Лісове господарство 143,245

5



5 8850236 874566
Конопелько Назар Олександрович 070399 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0222712; 2019р. 
- 0222712

Лісове господарство 139,150

6 9295059 874566
Крива Марія Михайлівна 107427 E15 06.07.2015 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Лісове господарство 132,835

7 8909262 874566
Палапа Віталій Віталійович 091865 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0222460; 2019р. 
- 0222460

Лісове господарство 116,975

6


