
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

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

(найменування закладу освіти)

 університет  України" 

НАКАЗ
ЛЬВІВ

(населений пункт)

від «09» вересня 2022 року №С-296

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний вищий навчальний заклад 
"Національний лісотехнічний університет України" у 2022 році та рішення 
приймальної комісії від «09» вересня 2022 року, протокол №30,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного (регіонального) 
бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 5 арк.

Ректор Володимир ЗАГОРСЬКИЙ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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»  вересня 2022 року 
№ С-296

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11081089 984720
Кубай Оксана Ігорівна 076872 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0089311 Комп’ютерні 
науки

154,500

2 10673384 984720
Павлишин Вероніка Михайлівна 071814 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0114887 Комп’ютерні 
науки

141,000

3 10648163 984720
Рибська Софія Ігорівна 071816 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0116255 Комп’ютерні 
науки

151,500

1



4 10660425 984720
Сумка Андріана Миколаївна 071813 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0116218 Комп’ютерні 
науки

142,000

2



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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»  вересня 2022 року 
№ С-296

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10812596 974928
Король Вікторія Володимирівна 018270 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0345978 Інформаційні 
системи та 
технології

138,000

2 10544098 974928
Лях Володимир Володимирович 079784 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Інформаційні 
системи та 
технології

180,000

3



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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»  вересня 2022 року 
№ С-296

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10930369 100142
3

Бабінчук Михайло Ігорович 066286 E17 30.06.2017 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0060161 Лісове 
господарство

144,500

2 11344865 100142
3

Зінич Михайло Юрійович 023047 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0030725 Лісове 
господарство

126,000

3 11250561 100142
3

Пороховник Ростислав Ярославович 137162 E17 12.07.2017 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0479601 Лісове 
господарство

134,000

4



4 10803813 100142
3

Репінецький Тарас Борисович 035190 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0058729; 2021р. - 
0189061

Лісове 
господарство

129,000

5


