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ПРОТОКОЛ № 31 

засідання Приймальної комісії 

Національного лісотехнічного університету України 

від 13 вересня 2022 року 

 

Головуючий засідання: Загорський В.С. 

Секретар: Бурдяк М.Р. 

Присутні: 24 члени Приймальної комісії (список додається до протоколу) 

Запрошені: провідний фахівець - уповноважений з антикорупційної 

діяльності Цип'ящук А.Є. 

 

Порядок денний: 

1. Про зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. 

Доповідають директори ННІ. 

 

2. Про зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра. 

Доповідають директори ННІ. 

3. Про допуск абітурієнтів до участі у конкурсному відборі на підставі 

протоколів комісій з розгляду мотиваційних листів. 

    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 вступників за кошти фізичних або юридичних осіб для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. 

Запропоновано зарахувати вступників, які виконали вимоги Правил 

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

здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.  

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: Зарахувати вступників, які вступають за кошти фізичних 

або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти. (Накази С-310, С-311). 

 

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

 

https://m.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9-%D0%A6%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D1%83%D0%BA/100015514154042/
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2. 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 вступників за кошти фізичних або юридичних осіб для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра. 

Запропоновано зарахувати вступників, які виконали вимоги Правил 

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

здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра..  

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: Зарахувати вступників, які вступають за кошти фізичних або 

юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого 

бакалавра. (Накази С-308, С-309). 

 

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

 

3. 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 ЕЕМ доцента Диньку П.К. про допуск 

абітурієнтів, які поступають виключно на основі мотиваційних листів до участі 

у конкурсному відборі на підставі рішення комісій з розгляду мотиваційних 

листів, які зазначені у протоколах. 

Запропоновано допустити абітурієнтів, які поступають виключно на основі 

мотиваційних листів до участі у конкурсному відборі на підставі рішення 

комісій з розгляду мотиваційних листів, які зазначені у протоколах. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Допустити абітурієнтів, які поступають виключно на основі мотиваційних 

листів до участі у конкурсному відборі на підставі рішення комісій з розгляду 

мотиваційних листів, які зазначені у протоколах. 

 

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

 

 

Голова Приймальної комісії                             Володимир ЗАГОРСЬКИЙ 

 

Відповідальний секретар                                   Михайло БУРДЯК 
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Список присутніх членів Приймальної комісії на засіданні 13.09.2022 р. 

 

1. Загорський В.С.  

2. Борис М.М. 

3. Лавний В.В.  

4. Бурдяк М.Р. 

5. Оріховський Р.Я.  

6. Мацишин Я.В. 

7. Миклуш С.І.  

8. Маєвський В.О. 

9. Ребезнюк І.Т. 

10. Динька П.К. 

11. Рубінська О.А. 

12. Козак Р.О.  

13. Дадак Р.М.  

14. Липчей М.С. 

15. Гординська Н.Б.  

16. Прусак В.Ф. 

17. Рудько І.М.  

18. Бойко Р.М.  

19. Кисіль Б.М. 

20. Шишук С.Ю.  

21. Шквирко Ю.І.  

22. Мазурак Ю.П. 

23. Лончук В.А. 

24. Громяк Ю.О. 

 

 
 


