
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 «13» вересня 2022 року №C-308

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 «13» вересня 2022 року, протокол №31,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 31 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 «13»  вересня 2022 року 
№ C-308

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/ 

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 10754502 963526
Ваганка Олена Василівна 076008 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0346211 Промисловий 
дизайн

135,000

2 10558654 963526
Дудяк Данило Юрійович 122328 E19 01.07.2019 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0303109 Промисловий 
дизайн

120,000

3 10475744 963526
Сушинська Анна-Марія Олександрівна 076003 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0347230 Промисловий 
дизайн

146,000

1



               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 «13»  вересня 2022 року 
№ C-308

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/ 

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 10638047 105900
1

Гелеван Владислав Миколайович 070250 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0137037 Економіка 143,500

2 10508972 105900
1

Голоднов Максим Павлович 011438 E22 30.04.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0255579 Економіка 125,000

3 10509507 105900
1

Голоднов Ростислав Павлович 011439 E22 30.04.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0255600 Економіка 138,000

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 «13»  вересня 2022 року 
№ C-308

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/ 

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 11376953 988781
Дмуховський Володимир Богданович 068996 E22 27.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0160484 Економіка 121,500

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 «13»  вересня 2022 року 
№ C-308

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/ 

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 10751297 105900
8

Ватаманюк Мирослава Борисівна 012820 E22 24.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0118143 Менеджмент 
організацій і 
адміністрування

155,500

2 10497347 105900
8

Грабовий Владислав Михайлович 005231 E22 31.01.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0345378 Менеджмент 
організацій і 
адміністрування

115,000

3 10772877 105900
8

Юркевич Юрій Михайлович 012833 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0213580 Менеджмент 
організацій і 
адміністрування

131,500

4



               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 «13»  вересня 2022 року 
№ C-308

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/ 

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 10510131 105901
3

Гриньо Микола Володимирович 076013 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0346335 Менеджмент 
зовнішньоеконо
мічної 
діяльності

138,500

2 10491450 105901
3

Жовнір Ярослав Миколайович 076892 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0315183 Менеджмент 
зовнішньоеконо
мічної 
діяльності

153,000

5



3 10790263 105901
3

Суровик Ольга Андріївна 014700 X22 27.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0175846 Менеджмент 
зовнішньоеконо
мічної 
діяльності

133,500

6



               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 «13»  вересня 2022 року 
№ C-308

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/ 

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 10610951 105087
7

Стасюк Михайло Михайлович 003711 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0185652 Менеджмент 
організацій і 
адміністрування

123,500

7



               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 «13»  вересня 2022 року 
№ C-308

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/ 

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 10546492 105901
8

Бандурка Віталіна Анатоліївна 076900 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0158645 Екологія 129,000

2 11215064 105901
8

Бартосевич Наталія Володимирівна 036485 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0052054 Екологія 127,000

3 10612186 105901
8

Жолдош Ігор Ігорович 070210 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0089572 Екологія 123,000

8



4 10927511 105901
8

Мазепа Павло Григорович 073797 E22 28.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0348695 Екологія 114,000

5 10486862 105901
8

Марушинець Василь Віталійович 031387 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0335278 Екологія 144,500

6 10819831 105901
8

Стрижоус Іван Іванович 073800 E22 28.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0219540 Екологія 113,000

9



               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 «13»  вересня 2022 року 
№ C-308

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/ 

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 10615250 972851
Власюк Олександр Миколайович 044989 E22 27.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0255116 Екологія 109,000

10



               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 «13»  вересня 2022 року 
№ C-308

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/ 

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 11152584 105909
2

Єзерський Арсен Ігорович 079811 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0141364 Комп’ютерні 
науки

135,000

2 11336834 105909
2

Ковальський Олександр Ігорович 079798 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0141913 Комп’ютерні 
науки

138,000

3 10506599 105909
2

Кулієвич Ростислав Андрійович 062142 E22 01.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0340143 Комп’ютерні 
науки

176,500

11



4 11152191 105909
2

Яцишинець Святослав Миколайович 079834 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0143918 Комп’ютерні 
науки

143,000

12



               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 «13»  вересня 2022 року 
№ C-308

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/ 

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 11180445 984719
Іванчук Олег Дмитрович 053718 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0080344 Комп’ютерні 
науки

131,000

2 10682872 984719
Кишинський Олександр Костянтинович 083320 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0382188 Комп’ютерні 
науки

143,500

3 10592933 984719
Кліщ Артем Михайлович 030426 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0176830; 2021р. - 
0266439

Комп’ютерні 
науки

122,000

13



4 10781246 984719
Мука Віталій Сергійович 078176 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0338382 Комп’ютерні 
науки

135,500

5 10787411 984719
Сарабаха Володимир Романович 053728 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0081058 Комп’ютерні 
науки

130,000

6 10506155 984719
Чернецький Павло Богданович 083388 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0268737 Комп’ютерні 
науки

166,000

7 10516277 984719
Шавель Тарас Богданович 073677 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0114518 Комп’ютерні 
науки

107,000

14



               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 «13»  вересня 2022 року 
№ C-308

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/ 

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 10502713 989609
Бокало Назар Дмитрович 078172 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0141197 Інформаційні 
системи та 
технології

139,000

2 10948791 989609
Вільгельм Артур Миколайович 078180 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0141517 Інформаційні 
системи та 
технології

133,000

3 11140133 989609
Дзіндзюра Олександр Володимирович 018269 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0106680 Інформаційні 
системи та 
технології

136,500

15



               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 «13»  вересня 2022 року 
№ C-308

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/ 

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 11287359 105909
8

Губицький Микола Миронович 46060570 BK 26.02.2014 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0483786 Інформаційні 
системи та 
технології

158,000

2 10627181 105909
8

Максимів Олександр Володимирович 005228 E22 31.01.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0374357 Інформаційні 
системи та 
технології

131,000

3 10923692 105909
8

Олійник Сергій Павлович 019939 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2019р. - 0004177 Інформаційні 
системи та 
технології

106,500

16



4 11279278 105909
8

160-5688197 Олександр Миколайович 006296 E22 31.01.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0481207 Інформаційні 
системи та 
технології

143,500

5 10480465 105909
8

Семанюк Ярослав Володимирович 011659 E22 30.05.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0182824 Інформаційні 
системи та 
технології

124,000

17



               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 «13»  вересня 2022 року 
№ C-308

133 Галузеве машинобудування 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/ 

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 10489584 105919
1

Волинець Роман Андрійович 035341 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0139386 Галузеве 
машинобудуванн
я

117,500

2 10504489 105919
1

Хіта Іван Андрійович 080449 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0351734 Галузеве 
машинобудуванн
я

109,000

18



               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 «13»  вересня 2022 року 
№ C-308

133 Галузеве машинобудування 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/ 

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 10511423 105918
6

Козак Дем`ян Борисович 035501 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0005566 Галузеве 
машинобудуванн
я

123,500

2 10743139 105918
6

Пенцко Юрій Олегович 035623 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0172027 Галузеве 
машинобудуванн
я

109,500

3 10473541 105918
6

Сех Назар Зеновійович 035737 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0079229 Галузеве 
машинобудуванн
я

128,000

19



               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 «13»  вересня 2022 року 
№ C-308

133 Галузеве машинобудування 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/ 

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 10475240 981972
Колодій Едуард Михайлович 035477 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0171315 Галузеве 
машинобудуванн
я

112,000

2 10739042 981972
Путівець Владислав Олександрович 001684 E21 05.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0100243 Галузеве 
машинобудуванн
я

130,000

20



               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 «13»  вересня 2022 року 
№ C-308

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/ 

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 10774326 105905
6

Кобилинський Артем Миколайович 049763 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0042402 Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

125,500

2 10501326 105905
6

Косилович Андрій Ігорович 017475 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0050539 Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

104,500

21



3 10487254 105905
6

Крохмальний Віктор Тарасович 018284 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0106357 Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

141,000

4 10519524 105905
6

Кубай Володимир Ростиславович 071282 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0115386 Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

139,000

5 11261644 105905
6

Латишев Денис Вікторович 029503 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0176796 Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

152,500

6 10617358 105905
6

Маланяк Павло Володимирович 030461 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0177569 Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

148,000

7 11177111 105905
6

Ситко Петро Іванович 076880 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0139395 Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

111,500

22



               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 «13»  вересня 2022 року 
№ C-308

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/ 

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 11264243 972626

Кузик Юрій Валерійович 083330 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0307475 Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

132,000

2 11198873 972626

Овчарук Нікіта Максимович 079818 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0142740 Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

121,000

23



3 10910720 972626

Петриляк Вадим Русланович 030438 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0177465 Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

134,000

24



               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 «13»  вересня 2022 року 
№ C-308

161 Хімічні технології та інженерія 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/ 

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 11164024 972727

Бондаренко Іванна Олегівна 024131 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0209442 Технології  
деревинних 
композиційних 
матеріалів і 
модифікування 
деревини

123,500

25



               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 «13»  вересня 2022 року 
№ C-308

183 Технології захисту навколишнього 
середовища 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/ 

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 10980230 105910
2

Ворожбит Максим Петрович 017447 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0363745 Технології 
захисту 
навколишнього 
середовища

146,500

26



               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 «13»  вересня 2022 року 
№ C-308

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/ 

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 10548731 975499
Андрушків Володимир Віталійович 063802 E22 23.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0018975 Деревообробні 
та меблеві 
технології

113,000

2 10872709 975499
Гачевський Олександр Андрійович 034983 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0467919 Деревообробні 
та меблеві 
технології

132,500

3 10811551 975499
Гриців Олег Володимирович 063799 E22 23.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0305933 Деревообробні 
та меблеві 
технології

111,000

27



4 10663532 975499
Кульчицький Руслан Романович 063788 E22 23.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0135306 Деревообробні 
та меблеві 
технології

114,000

5 10738973 975499
Мальський Павло Ігорович 063789 E22 23.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0135298 Деревообробні 
та меблеві 
технології

122,500

6 10517454 975499
Некрашевич Орест Юрійович 063778 E22 23.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0135274 Деревообробні 
та меблеві 
технології

114,500

7 10488688 975499
Суль Богдан Ігорович 063781 E22 23.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0135212; 2021р. - 
0156518

Деревообробні 
та меблеві 
технології

112,000

8 11356201 975499
Чура Дмитро Русланович 113834 E21 22.12.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0219076 Деревообробні 
та меблеві 
технології

130,000

9 10726111 975499
Щебентовський Володимир Юрійович 063800 E22 23.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0309419 Деревообробні 
та меблеві 
технології

113,500

10 10511751 975499
Яковлєв Ілля Юрійович 068784 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0225487 Деревообробні 
та меблеві 
технології

112,500

11 10890275 975499
Яремчук Дмитро Віталійович 034975 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0029076 Деревообробні 
та меблеві 
технології

130,500

28



               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 «13»  вересня 2022 року 
№ C-308

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/ 

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 10557272 105910
4

Мельник Ігор Ігорович 063797 E22 23.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0237948 Деревообробні 
та меблеві 
технології

125,500

29



               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 «13»  вересня 2022 року 
№ C-308

205 Лісове господарство 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/ 

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 10605048 105901
2

Голінка Микола Михайлович 073789 E22 28.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0135139 Лісове 
господарство

129,000

2 10857759 105901
2

Мацелюх Юрій Михайлович 073783 E22 28.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0135135 Лісове 
господарство

134,000

3 10498060 105901
2

Чіпак Володимир Танасович 073788 E22 28.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0135170 Лісове 
господарство

120,000

30



               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 «13»  вересня 2022 року 
№ C-308

205 Лісове господарство 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/ 

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 11282232 973432
Плоскіна Максим Іванович 073790 E22 28.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0478839 Лісове 
господарство

130,000
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