
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-352

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 очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного 
(регіонального) бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 8 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-352

051 Економіка Державна Магістр Денна 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 11460606 992349

Матис Андрій Володимирович 032695 B19 29.06.2019 
Диплом бакалавра

2022р. - 0039638 Економіка 
довкілля і 
природних 
ресурсів

142,000

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 «25»  вересня 2022 року 
№ С-352

051 Економіка Державна Магістр Денна 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 11364442 992351 Яріш Софія Юріївна 176853 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0023892 Економіка 
підприємства

173,500

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-352

071 Облік і оподаткування Державна Магістр Денна 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 11500930 985890 Бруч Наталія Теодорівна 176851 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0022044 Облік і 
оподаткування

178,500

2 11532245 985890 Гавелей Марія Василівна 176846 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0010486 Облік і 
оподаткування

177,500

3 11525179 985890 Голінчак Оксана Володимирівна 176849 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0017710 Облік і 
оподаткування

171,500

4 11549348 985890 Кішка Владислав Миколайович 133961 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0000427 Облік і 
оподаткування

164,500

3



5 11496398 985890 Сов`як Олексій Романович 097931 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

2022р. - 0017774 Облік і 
оподаткування

176,000

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 «25»  вересня 2022 року 
№ С-352

073 Менеджмент Державна Магістр Денна 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 11462643 968816

Антосевич Іван Васильович 176845 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0022960 Менеджмент 
зовнішньоеконо
мічної 
діяльності

162,500

2 11149251 968816

Янович Юлія Юріївна 134058 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0031888 Менеджмент 
зовнішньоеконо
мічної 
діяльності

165,000

5



               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-352

073 Менеджмент Державна Магістр Денна 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 11597511 984799
Скрипець Софія Ігорівна 133976 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
2022р. - 0015254 Менеджмент 

організацій і 
адміністрування

167,500

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 «25»  вересня 2022 року 
№ С-352

101 Екологія Державна Магістр Денна 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 11093008 972841 Євтєєв Руслан Олександрович 116207 B19 29.06.2019 
Диплом бакалавра

Екологія 192,000

2 11257698 972841 Лотоцький Любомир Андрійович 252373 B19 31.12.2019 
Диплом бакалавра

Екологія 189,000

3 11514868 972841 Пурський Ростислав Романович 191537 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Екологія 170,000

4 11492421 972841 Собонькевич Дмитро Михайлович 216733 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Екологія 193,000

7



5 11495270 972841 Трач Софія Романівна 001727 05.07.2022 
Диплом бакалавра

Екологія 196,000

8


