
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 «25» вересня 2022 року №С-351

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 «25» вересня 2022 року, протокол №37,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «03» жовтня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного (регіонального) 
бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 4 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 «25»  вересня 2022 року 
№ С-351

205 Лісове господарство Державна Магістр 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 11007318 997934 Білянський Іван Миронович 146778 B22 07.07.2022 
Диплом бакалавра

Лісове 
господарство

145,000

2 10960591 997934 Вовк Дмитро Любомирович 192256 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Лісове 
господарство

145,000

3 10981829 997934 Крук Олена Валеріївна 210249 B21 31.12.2021 
Диплом бакалавра

Лісове 
господарство

149,000

4 11068976 997934 Куліковський Олег Мар`янович 009545 B19 28.02.2019 
Диплом бакалавра

Лісове 
господарство

145,000

1



5 11545950 997934 Переходько Павло Миколайович 192239 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Лісове 
господарство

146,000

6 11029020 997934 Савелюк Микола Олександрович 086770 B20 26.06.2020 
Диплом бакалавра

Лісове 
господарство

149,000

7 11426591 997934 Шикула Віталій Іванович 210316 B21 31.12.2021 
Диплом бакалавра

Лісове 
господарство

148,000

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 «25»  вересня 2022 року 
№ С-351

205 Лісове господарство Державна Магістр 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 11435028 104912
5

Ціздин Назар Іванович 210324 B21 31.12.2021 
Диплом бакалавра

Мисливське 
господарство

173,000

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 «25»  вересня 2022 року 
№ С-351

206 Садово-паркове господарство Державна Магістр 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 11603419 997110 Мойсеєнко Анатолій Віталійович 208505 B19 30.06.2019 
Диплом бакалавра

Садово-паркове 
господарство

133,000

2 11091740 997110 Оліфіренко Христина Ігорівна 083120 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Садово-паркове 
господарство

147,000

4


