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ПРОТОКОЛ № 26 

засідання Приймальної комісії 

Національного лісотехнічного університету України 

від 13 серпня 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., 

Рубінська О.А., Прусак В.Ф., Рудько І.М., Зонгайм Ю.В., Кисіль Б.М., 

Садиров В.Д., Кропива Є.О., Лончук В.А., Яцейко М.Г., Дейнека А.М. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 

які вступають для здобуття освітнього ступеня магістра. 

Доповідають директори ННІ 

2. Про переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на основі повної 

загальної середньої освіти. 

Доповідають директори ННІ 

3. Про зарахування на навчання на звільнені місця державного замовлення, 

відповідно до п.13.4 Правил прийому до НЛТУ України у 2021 році. 

Доповідають директори ННІ 

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію директора ННІ ЛСПГ професора Миклуша С.І., 

директора ННІ ДКТД професора Маєвського В.О., директора ННІ ІМАКІТ 

професора Ребезнюка І.Т., директора ННІ ІЕЕМ доцента Диньку П.К. про 

зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які 

вступають для здобуття освітнього ступеня магістра. 

Запропоновано зарахувати вступників, які виконали вимоги Правил 

прийому для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

та вступають для здобуття освітнього ступеня магістра.  

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: Зарахувати вступників, які виконали вимоги Правил 

прийому для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

та вступають для здобуття освітнього ступеня магістра. 

 

Результати голосування: „За” – 24; „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 
 



2 
 

2.СЛУХАЛИ: Директора ННІ ЛСПГ професора Миклуша С.І., директора 

ННІ ДКТД професора Маєвського В.О., директора ННІ ІМАКІТ професора 

Ребезнюка І.Т., директора ННІ ІЕЕМ доцента Диньку П.К. інформацію про 

переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на основі повної загальної 

середньої освіти.  

Запропоновано перевести осіб на вакантні місця державного замовлення 

згідно додатку 1.  

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: Перевести осіб на вакантні місця державного замовлення, 

які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на основі 

повної загальної середньої освіти згідно додатку 1. 

 

Результати голосування: „За” – 24; „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

3.СЛУХАЛИ: Директора ННІ ЛСПГ професора Миклуша С.І., директора 

ННІ ДКТД професора Маєвського В.О., директора ННІ ІМАКІТ професора 

Ребезнюка І.Т., директора ННІ ІЕЕМ доцента Диньку П.К. інформацію про 

зарахування на навчання на звільнені місця державного замовлення, відповідно 

до п.12.3 Правил прийому до НЛТУ України у 2021 році згідно додатку 1.  

Запропоновано зарахувати осіб на звільнені місця державного замовлення, 

відповідно до п.12.3 Правил прийому до НЛТУ України у 2021 році згідно 

додатку 1.  

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: Зарахувати осіб на звільнені місця державного замовлення, 

відповідно до п.12.3 Правил прийому до НЛТУ України у 2021 році згідно 

додатку 1. 

 

Результати голосування: „За” – 24; „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

 

 

Голова Приймальної комісії                                     Володимир ЗАГОРСЬКИЙ 
 

 

Заступник відповідального секретаря  

Приймальної комісії                     Роман ОРІХОВСЬКИЙ 


