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ПРОТОКОЛ № 12 

засідання Приймальної комісії 

Національного лісотехнічного університету України 

від 24 липня 2021 року 
 

 

Присутні:  

Загорський В.С., Адамовський М.Г., Борис М.М., Лавний В.В., 

Бурдяк М.Р., Оріховський Р.Я., Мацишин Я.В., Миклуш С.І., Маєвський В.О., 

Ребезнюк І.Т., Динька П.К., Козак Р.О., Дадак Р.М., Ковалишин Р.В., 

Цюпка Л.М., Прусак В.Ф., Рудько І.М., Зонгайм Ю.В., Кисіль Б.М., 

Садиров В.Д., Кропива Є.О., Лончук В.А. 

 

Порядок денний: 

 

1. Затвердження протоколів апеляційної комісії з рисунку (“Дизайн”, 

“Архітектура та містобудування”) для вступу на навчання для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра. 

Доповідає голова апеляційної комісії, професор Лавний В.В. 

2. Затвердження протоколів апеляційної комісії з конкурсних предметів за 

спеціальностями для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра. 

Доповідає голова апеляційної комісії, професор Лавний В.В. 

3.Затвердження протоколів апеляційної комісії для вступу на навчання для 

здобуття освітнього ступеня магістра. 

Доповідає голова апеляційної комісії, професор Лавний В.В. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів апеляційної комісії. Доповідав 

голова апеляційної комісії університету, професор Лавний В.В. 

Він проінформував, що від абітурієнтів, які проходили вступне 

випробування з рисунку (“Дизайн”, “Архітектура та містобудування”) для 

вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра, заяв до 

апеляційної комісії на апеляцію не поступало. 

Запропоновано інформацію професора Лавного В.В. прийняти до відома. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію голови апеляційної комісії університету професора 

Лавного В.В. прийняти до відома. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів апеляційної комісії. Доповідав 

голова апеляційної комісії університету, професор Лавний В.В. 
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Він проінформував, що від абітурієнтів, які проходили вступні 

випробування з конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра, заяв до апеляційної комісії на апеляцію не 

поступало. 

Запропоновано інформацію професора Лавного В.В. прийняти до відома. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію голови апеляційної комісії університету професора 

Лавного В.В. прийняти до відома. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів апеляційної комісії. Доповідав 

голова апеляційної комісії університету, професор Лавний В.В. 

Він проінформував, що від абітурієнтів, які проходили вступні 

випробування для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня 

магістра, заяв до апеляційної комісії на апеляцію не поступало. 

Запропоновано інформацію професора Лавного В.В. прийняти до відома. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію голови апеляційної комісії університету професора 

Лавного В.В. прийняти до відома. 

 

 

Голова Приймальної комісії                                 Володимир ЗАГОРСЬКИЙ 

 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії             Михайло БУРДЯК 

 

 


