
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 «11» серпня 2021 року №C-338

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 «11» серпня 2021 року, протокол №24,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 10 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 «11»  серпня 2021 року 
№ C-338

022 Дизайн/022.04 Промисловий дизайн Державна Бакалавр Денна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9133550 809169
Лисецький Богдан Михайлович 110622 E21 09.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0218831; 2021р. 
- 0374252

Промисловий 
дизайн

134,000

2 9216256 809169
Охапський Андрій Романович 110617 E21 09.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0218530; 2019р. 
- 0218530

Промисловий 
дизайн

131,250

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 «11»  серпня 2021 року 
№ C-338

022 Дизайн/022.04 Промисловий дизайн Державна Бакалавр Денна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9984993 941577
Пинило Адріана Ростиславівна 110616 E21 09.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0218400; 2019р. 
- 0218400

Промисловий 
дизайн

149,500

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 «11»  серпня 2021 року 
№ C-338

051 Економіка Державна Бакалавр Денна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10191375 852038
Висоцький Максим Петрович 110602 E21 09.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0135199; 2021р. 
- 0372535

Економіка 138,290
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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 «11»  серпня 2021 року 
№ C-338

073 Менеджмент Державна Бакалавр Денна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9592986 938358
Вахула Ольга Ярославівна 078471 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0252484; 2020р. 
- 0252484

Менеджмент 
зовнішньоекономічн
ої діяльності

131,500
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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 «11»  серпня 2021 року 
№ C-338

101 Екологія Державна Бакалавр Денна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10020212 938378
Походюк Андрій Васильович 108192 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0281415; 2019р. 
- 0281415

Екологія 143,830

5



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 «11»  серпня 2021 року 
№ C-338

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Денна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8855188 938844
Варега Руслан Іванович 076961 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0382199; 2021р. 
- 0382199

Комп’ютерні науки 155,090

6



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 «11»  серпня 2021 року 
№ C-338

126 Інформаційні системи та технології Державна Бакалавр Денна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9174942 938862
Ситник Владислав Володимирович 077002 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0267971; 2021р. 
- 0267971

Інформаційні 
системи та 
технології

130,275

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 «11»  серпня 2021 року 
№ C-338

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Бакалавр Денна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9324551 938711

Гаврик Віктор Миколайович 073786 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0256728; 2019р. 
- 0256728

Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

139,850

2 9711086 938711

Грищишин Назарій Андрійович 093400 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0393282; 2021р. 
- 0393282

Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

128,625
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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 «11»  серпня 2021 року 
№ C-338

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Бакалавр Денна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9218432 823714

Ребець Михайло Васильович 109001 E21 01.07.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0134650; 2018р. 
- 0134650

Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

126,625
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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 «11»  серпня 2021 року 
№ C-338

187 Деревообробні та меблеві технології Державна Бакалавр Денна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9139450 938884
Гаврилюк Ігор Володимирович 107340 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0375384; 2021р. 
- 0375384

Деревообробні та 
меблеві технології

159,920

2 9951347 938884
Федюк Віталій Романович 073760 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0256718; 2019р. 
- 0256718

Деревообробні та 
меблеві технології

132,255
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